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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Neste curso 2020-21, o Departamento de Francés impartirá docencia nos seguintes niveis e grupos:  

- 1º ESO (4 grupos) 

- 2º ESO (4 grupos) 

- 3º ESO (3 grupos) 

- 4º ESO (2 grupos) 

- 1º BACHARELATO diúrno (1 grupo) 

- 2º BACHARELATO diúrno (1 grupo) 

- CUALE A1 (1 grupo) 

- CUALE A2 (1 grupo) 

Agás no grupo de CUALE, o ensino do Francés farase como segunda lingua estranxeira e partirá das 

seguintes premisas: 

- Reinicio do curso despois do confinamento que se produciu a partir do mes de marzo do curso 

pasado. 

- Continuidade no programa E-dixgal en 1º e 2º ESO. 

- Transición difícil entre os dous primeiros cursos da ESO, nos que a Segunda Lingua 

Estranxeira é obrigatoria, e os seguintes cursos nos que esta materia se converte en específica 

(opcional) e nos que adoitamos perder boa parte do noso alumnado, que prefire orientarse cara 

a outras materias específicas, xeralmente pola súa menor carga teórica. 

- Posibilidade de atoparnos cunha maior heteroxeneidade entre o alumnado de 4º da ESO e de 

Bacharelato, xa que nestes niveis acollemos alumnado que seguiu traxectorias diversas na súa 

aprendizaxe da lingua dada a posibilidade para eles de matricularse nesta materia sen a ter 

cursado en todos os cursos anteriores polo seu carácter opcional. 

Todas estas circunstancias condicionan moito a nosa maneira de traballar e obrígannos a buscar un 

difícil equilibrio entre a calidade do ensino, o correcto desenvolvemento dos currículos estipulados, 

o fomento da continuidade na aprendizaxe desta lingua mediante a captación da motivación e do 

interese do alumnado, e a necesaria atención á diversidade. 

Dito isto, cremos firmemente na importancia da materia que impartimos no desenvolvemento 

cognitivo e persoal dos nosos estudantes, en consoancia, ademais, coas directrices do Consello de 

Europa, que impulsa a aprendizaxe e o ensino de varias linguas estranxeiras. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

O artigo 2 do Decreto 86/2015 no seu apartado 3B sinala as competencias como un dos elementos do 

currículo definíndoas como “capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos” e no seu artigo 3 fixa as sete competencias clave que o alumnado 

deberá desenvolver: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

3. Competencia dixital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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2.1. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

 

Partindo desta base, este é o perfil competencial da nosa área nos distintos niveis, tal como establece 

o Decreto 86/2015. 

 

ESO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Nº 

estándares 

totais:  

% TOTAL 

por 

competencia 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 

TOTAIS: 22 

ESTÁNDARES 

TOTAIS: 22 

ESTÁNDARES 

TOTAIS: 24 

ESTÁNDARES 

TOTAIS: 24 
92 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

% 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

% 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

% 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

% 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

nos 4 cursos 

CCL 22 26.8 22 25.6 24 20.3 24 21.6 92 23.2 

CCEC 22 26.8 20 23.3 24 20.3 24 21.6 90 22.7 

CAA 22 26.8 22 25.6 24 20.3 24 21.6 92 23.2 

CD 16 19.5 19 22.1 17 14.4 15 13.5 67 16.9 

CMCCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSC 0 0 0 0 24 20.3 23 20.7 47 11.8 

CSIEE 0 0 3 3.4 5 4.2 1 0.9 9 2.3 

 

BACHARELATO 

 1º BACH. 2º BACH. 

Nº 

estándares 

totais:  

% TOTAL 

por 

competencia 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 

TOTAIS: 27 

ESTÁNDARES 

TOTAIS: 28 
55 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

% 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

% 

Nº de 

estándares 

por 

competencia 

nos 2 cursos 

CCL 27 21.8 28 26.2 55 23.8 

CCEC 27 21.8 20 18.7 47 20.3 

CAA 27 21.8 22 20.6 49 21.2 

CD 16 12.9 15 14 31 13.4 

CMCCT 0 0 0 0 0 0 

CSC 27 21.8 22 20.6 49 21.2 

CSIEE 0 0 0 0 0 0 

 
2.2. Concreción por curso dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís 

competenciais 

 

1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (nome, idade, 
enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

CCL, CD, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

CCL, CD, CAA, CCEC 

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas para a súa idade e 
o seu nivel escolar. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

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

CCL, CAA, CCEC, CD 
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SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto social 

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

CCL, CAA, CCEC 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con 

preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 
CCL, CAA, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. CCL, CAA, CCEC, CD 

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

estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 
CCL, CAA, CCEC 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a e 
sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

CCL, CAA, CCEC 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo como menús, 

horarios, catálogos e listas de prezos. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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

para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

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

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

 

2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (información 
básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito 

pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

CSIEE, CCL, CAA, 

CCEC, CD 

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde intelixiblemente 
preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e do tempo libre, en situacións 
de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. CCL, CD, CAA, CSIEE 

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

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

SLEB3.3. Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a 
e sobre sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

CCL, CAA, CCEC 

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

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

CCL, CD, CAA, CSIEE 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos 

seus intereses ou ás súas afeccións. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

en soporte dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión por 
outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita como 

en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi 

básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

CCL, CD, CAA, CCEC 

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

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
CCL, CD, CAA, CCEC 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

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

CCL, CD, CAA, CCEC 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-

discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente. 
CCL, CAA, CCEC 

 

3ºESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de compresión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: saca conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido baseándose na entoación e na velocidade da fala; deduce intencións a partir do volume da voz do falante; 
fai anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e infire o que non se comprende e o que non se coñece 

mediante os propios coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.2. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados 

de maneira lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes) nas que se utilicen frases feitas e 
estruturas sinxelas e previamente traballadas sobre datos persoais, horarios, prezos, números e preguntas sinxelas, e 

que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas sinxelas 
sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, etc.), sempre que poida 

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

CCL, CAA, CSC, CSIEE, 

CCEC 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de presentacións moi sinxelas e ben estruturadas 
sobre asuntos cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente traballados, articulados con lentitude e claridade (por 

exemplo, noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande parte da mensaxe. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais 
ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas se se articulan clara e lentamente.  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CSIEE, CD 

SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 

e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou repetir o dito. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD, CSIEE 

 

SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, se intercambia información e se expresan opinións de xeito sinxelo e breve, se fan invitacións 
e ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se piden e se dan indicacións ou instrucións, ou se discuten os pasos que 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD, CSIEE 
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hai que seguir para realizar unha actividade conxunta, expresando o acordo ou o desacordo de xeito moi básico. 

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

repitan os puntos clave se o necesita. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e 
sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen 

gran parte da mensaxe. 

 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 
de uso cotián (por exemplo, unha máquina expendedora), así como instrucións sinxelas para a realización de actividades 

e normas de seguridade básicas (por exemplo, nun centro docente). 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos pasados, e se expresan de maneira sinxela 

sentimentos e desexos, plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal ou educativo (por exemplo, sobre un curso de verán). 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha cidade), sempre que 

poida reler as seccións difíciles. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), na que se intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou 

modificación dunha invitación ou duns plans). 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.), onde fai comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, respectando as 

convencións e as normas de cortesía máis importantes. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas, ou a entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, respectando as convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos, e fai unha presentación do texto limpa e ordenada. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación 

de palabras e frases. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

e amosa respecto polas diferenzas culturais que poidan existir. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD, CSIEE 

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

sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar e traballados previamente. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

4ºESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: facendo anticipacións do que segue (palabra, 

frase, resposta, etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e 

as experiencias doutras linguas. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 
breves, articulados de xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía, ou nun contestador automático), sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que participa (por exemplo, nun centro docente), 
preguntas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais e educativos, 
coñecemento ou descoñecemento, etc.), así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB1.4. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes), sempre que se fale amodo e con 

claridade.  

CCL, CAA, CSC, CCEC 
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SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 
formulados de xeito simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito.  
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión e presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e predicibles articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as imaxes portan gran parte da mensaxe. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos concretos 
de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas previsibles breves e sinxelas de 

oíntes sobre o contido destas. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB2.2. Participa en conversas informais breves e sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 
nas que establece contacto social básico, intercambia información e expresa de xeito sinxelo opinións e puntos de vista, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai 
que seguir para realizar unha actividade conxunta, facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que 

se repita ou repetir o dito.  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 

e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero suficiente nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista (por 
exemplo, para realizar un curso de verán), achegando información relevante, expresando de xeito sinxelo as súas ideas 
sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e 

reaccionando de forma simple ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave, se o necesita. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos breves, en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande 

parte da mensaxe.  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

de uso cotián, así como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade básicas. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se fala de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos presentes, pasados e futuros, e se expresan de 

xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal ou educativo (por exemplo, sobre unha bolsa para realizar un curso de idiomas).  
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, con 
amigos/as noutros países); se intercambia información; se describe en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, 

confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, aos seus intereses ou ás 

súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital).  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

normas de cortesía máis importantes. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, respectando as convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

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

de palabras e frases. 

CCL, CD, CAA, CCEC 

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

amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que poidan existir. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD, CSIEE 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

 

1º BACHARELATO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

as experiencias doutras linguas. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

confirmación.  

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

volver escoitar o dito. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

reformular o dito. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

exemplos, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

brevemente as súas accións, opinións e plans. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

exemplos e palabras de significado próximo) e xestos apropiados. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que intercambia información e se expresan e xustifican opinións brevemente; narra e describe feitos sinxelos 

ocorridos no pasado ou expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; expresa 
e xustifica sentimentos de xeito sinxelo, e describe con certo detalle aspectos concretos de temas de actualidade moi 

coñecidos ou de interese persoal ou educativo. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

interese. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

educativo. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

do lugar e o tempo en que se desenvolven. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na 
que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian información e opinións 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

reserva dun hotel, etc.). 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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

concretos nas súas áreas de interese persoal ou educativo. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un servizo, respectando as convencións formais e normas de 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e sinxelos nos que dá información esencial 
sobre un tema educativo, facendo breves descricións e narrando acontecementos seguindo unha estrutura esquemática 

moi sinxela (título, corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía). 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

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

de palabras e frases. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que poidan existir. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

2º BACHARELATO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

as experiencias doutras linguas.  

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico, sempre que poida volver 

escoitar o dito ou pedir confirmación. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible (datos persoais, 
formación, gustos, intereses e expectativas ou plans de futuro), sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes e centros docentes), ou menos habituais pero referidas a necesidades inmediatas en 

situacións de comunicación comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que participa, explicacións ou xustificacións básicas de 
puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de 

maneira clara, así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos 
de temas como a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa interlocutora está disposta repetir 

ou reformular o dito. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias de televisión claramente articuladas, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da 

lingua e cando as imaxes faciliten a comprensión. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, utilizando a maioría das veces a lingua 
estranxeira, producindo mensaxes adecuadas ás situacións de comunicación reais ou simuladas, e colaborando para 

entender e facerse entender. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 

articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e xustifica brevemente opinións 
e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, 

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

actualidade. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 
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SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas e xestos apropiados para 
facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países 
por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB2.5.  Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións 
ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 

argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD 

SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento 

cultural). 
CCL, CD 

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

e as características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 
CCL, CCEC, CAA, CSC 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen 
con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

xerais, coñecidos ou do seu interese. 

CCL, CD, CAA 

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

estranxeiro). 

CCL, CCEC, CD 

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

relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

CCL, CD, CSC, CAA 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias 

pasadas ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle 

parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

CCL, CD, CSC 

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

que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 
CCL, CD, CAA 

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

e as normas de cortesía, tamén nas redes socias. 

CCL, CD, CAA 

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

limpa e ordenada do texto. 

CCL, CCEC, CD, CSC 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa estrutura básica 
e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial sobre un tema educativo, 
ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 

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

CCL, CSC, CD 

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

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

palabras e frases. 

CCL, CAA, CCEC 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que 

poidan existir, adecuando a súa produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 
CCL, CCEC, CSC, CAA 

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

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
CCL, CCEC, CSC, CAA 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
CCL, CSC, CCEC 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información, organizar unha tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 

léxico necesarios, propios do seu nivel escolar, suficientes para comunicar con eficacia. 

CCL, CSC, CAA 
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3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

3.1. Obxectivos xerais para a ESO 

 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a educación secundaria obrigatoria debe contribuír 

a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 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. 

Rexeitara discriminación das persoas por razón de sexoou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitaros 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 outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para adquirir novos 

coñecementos. 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 distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 

literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar ofuncionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectando as 

diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e 

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e a súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e 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. 

p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
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riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

3.2. Obxectivos xerais para Bacharelato 

 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a súa substentabilidade. 

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

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamenteas 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 coñencementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

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

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

3.3. Obxectivos xerais da área de Francés, Segunda lingua estranxeira 

 

- ESO 

A partir destes obxectivos xerais, concretamos a continuación os obxectivos para a materia de 

Segunda Lingua Estranxeira na ESO, distribuídos por competencias comunicativas: 

• Comprensión oral 

o Identificar o sentido xeral, as ideas principais e as informacións máis importantes de 

textos orais curtos e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

pronunciados lentamente e ben articulados; cun rexistro formal, informal ou neutro, 

que traten ben temas habituais en situacións cotiás, ben temas xerais aplicados á 
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situación persoal, nos ámbitos persoal, público ou educativo, en condicións acústicas 

axeitadas e con audicións repetidas. 

o Coñecer e saber aplicar as estratexias máis apropiadas para comprender o sentido 

xeral, os principais puntos ou a información máis importante do texto. 

o Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos asociados á vida cotiá (estudos, lecer), ás condicións de vida e ao 

contorno, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, nun 

lugar público), ao comportamento (xestos, mímicas, vox, contacto visual) e ás 

convencións sociais (costumes e tradicións). 

o Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis importantes no texto (por 

exemplo, unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio 

dos enunciados máis frecuentes, así como os patróns discursivos habituais ligados á 

organización textual (introdución do tema, partes do tema, conclusión). 

o Aplicar á comprensión do texto o coñecemento das construcións sintácticas e 

discursivas correntes na comunicación oral, así como os significados asociados (por 

exemplo, unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 

o Recoñecer o léxico oral corrente, en relación coas situacións da vida cotiá e con algúns 

aspectos de temas máis xerais ou ligados aos intereses persoais ou escolares, e deducir 

polo contexto ou os apoios visuais o sentido das palabras ou expresións descoñecidas. 

o Discriminar os patróns sonoros correntes (acentos, ritmos e entoacións), e recoñecer o 

sentido e as intencións de comunicación xerais que están asociadas. 

• Produción oral: expresión continuada e interacción 

o Producir textos breves e suficientemente comprensibles, no marco dunha conversa en 

persoa, por teléfono ou por calquera outro medio técnico, nun rexistro neutro ou 

informal, nunha lingua moi sinxela, onde damos, pedimos e intercambiamos 

informacións sobre temas familiares e coñecidos ou de interese persoal e escolar, 

eventualmente con interrupcións e dúbidas, pausas e reformulacións para organizar o 

discurso e elixir expresións, e onde eventualmente lle pedimos ao interlocutor que 

repita ou reformule o que se dixo. 

o Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para producir monólogos ou 

diálogos breves, cunha estrutura moi sinxela e clara, utilizando entre outros 

procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón, a 

reformulación ou a explicación dalgúns elementos. 

o Incorporar á produción de monólogos ou de diálogos os coñecementos sociolóxicos 

ou sociolingüísticos adquiridos, co que atinxe ás relacións interpersoais, ao 

comportamento e ás convencións sociais, actuando de maneira axeitada e respectando 

as principais normas de cortesía segundo os contextos. 

o Utilizar as principais funcións requeridas pola intención de comunicación, usando as 

fórmulas máis frecuentes para cada unha, e os patróns discursivos máis sinxelos e 

correntes para organizar o discurso. 

o Utilizar un repertorio limitado de estruturas sintácticas correntes e de mecanismos 

sinxelos para asegurar a cohesión e a coherencia (repetición de palabras, elipses, 

indicación da persoa, do lugar e do tempo, xustaposición, e conectores de uso moi 

frecuente). 

o Coñecer e utillizar en repertorio léxico oral suficiente para comunicar unha 

información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

o Ter unha pronunciación e unha entoación suficientemente comprensibles, inda que o 

acento estranxeiro sexa evidente, que se cometan erros de pronunciación e que os 

interlocutores deban pedir repeticións ou aclaracións. 

o Empregar oracións curtas e fórmulas para saíur do paso durante intercambios en 

situacións habituais ou cotiás, inda que o interlocutor deba interrumpir o seu discurso 

para buscar unha palabra ou articular expresións e para restablecer a comunicación. 
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o Intercambiar de maneira sinxela durante intercambios claramente estruturados, usando 

fórmulas ou xestos sinxelos para tomar ou conservar a quenda de palabra, inda que ás 

veces o discurso non sexa absolutamente adaptado ao interlocutor. 

• Comprensión escrita 

o Identificar a idea xeral, os puntos esenciais e a información importante en textos, con 

formato impreso ou dixital, curtos e ben construídos, redactados nun rexistro neutro 

ou informal, que tratan temas habituais ou cotiáns, aspectos concretos de temas de 

interese persoal ou educativo, que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso 

corrente. 

o Coñecer e utilizar as estratexias axeitadas para comprender a idea xeral, os puntos 

esenciais e a información importante do texto. 

o Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relacionados coa vida cotiá (estudos, lecer), coas condicións de vida 

e o contorno, coas relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro 

educativo, nun lugar público), co comportamento (xestos, mímicas, voz, contacto 

visual) e coas convencións sociais (costumes e tradicións). 

o Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis importantes no texto (por 

exemplo, unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio 

dos enunciados máis frecuentes, así como os patróns discursivos habituais ligados á 

organización textual (introdución do tema, partes do tema, conclusión). 

o Aplicar á comprensión do texto o coñecemento das construcións sintácticas e 

discursivas correntes na comunicación oral, así como os significados asociados (por 

exemplo, unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 

o Recoñecer o léxico oral corrente relacionado coas situacións da vida cotiá e con algúns 

aspectos de temas máis xerais ou ligados aos intereses persoais ou escolares, e deducir 

do contexto ou co-texto, e de apoios visuais, o sentido das palabras ou expresións 

descoñecidas. 

o Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así 

como as abreviaturas e símbolos de uso corrente e o seu significado. 

• Produción escrita: expresión e interacción 

o Producir, sobre papel ou en formato dixital, textos breves, sinxelos e ben construídos 

sobre temas habituais e en situacións cotiás ou de interese persoal, nun rexistro neutro 

ou informal, utilizando os recursos elementais de cohesión, as convencións 

ortográficas básicas e os signos de puntuación máis correntes. 

o Coñecer e saber aplicar as estratexias axeitadas para producir textos escritos breves, 

cun estrutura sinxela, por exemplo copiando formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios a cada tipo de texto. 

o Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos sociolóxicos ou 

sociolingüísticos adquiridos que atinxen ás relacións interpersoais, ao comportamento 

e ás convencións sociais, actuando de maneira axeitada e respectando as principais 

normas de cortesía segundo os contextos. 

o Utilizar as principais funcións requeridas pola intención comunicativa, empregando as 

fórmulas máis frecuentes para cada unha, e os patróns discursivos sinxelos máis 

correntes para organizar o texto escrito de maneira sinxela. 

o Utilizar un repertorio limitado de estruturas sintácticas correntes e empregar para 

comunicar mecanismos sinxelos, suficientemente adaptados ao contexto e á intención 

de comunicación (repetición de palabras, elipses, indicación da persoa, do lugar e do 

tempo, xustaposición, e conectores de uso moi frecuente). 

o Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar unha 

información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

o Coñecer e utilizar, para garantir a correcta comprensión da mensaxe principal, os 

signos de puntuación elementais (por exemplo, a coma), as regras ortográficas 
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elementais (por exemplo, o uso das maiúsculas e minúsculas), así como as 

convencións ortográficas correntes na redacción de textos moi curtos, en formato 

dixital. 

 

- Bacharelato 

Concretamos a continuación os obxectivos para a materia de Segunda Lingua Estranxeira na ESO, 

distribuídos por competencias comunicativas: 

- Comprensión oral:  

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, nun contexto 

cotián, sobre temas próximos aos alumnos. 

o Sensibilizarnos con intercambios comunicativos situados fóra do marco afín 

(televisión, radio) e escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados á madurez do 

alumnado. 

o Entrar en contacto coas variacións de acentos e o rexistro literario. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de xente nova falando dunha viaxe, 

describíndose e describindo xente coñecida, expresando as súas emocións do 

momento, deixando unha mensaxe nun contestador telefónico, dando consellos nun 

vídeo, falando dos seus amigos ou familiares. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de adultos falando das súas emocións, 

deixando mensaxes nun contestador telefónico, falando da súa cidade, falando da súa 

xuventude. 

o Escoitar e entender globalmente o discurso dun contacontos africano. 

o Escoitar e entender globalmente cancións e usalas como modelo e fonte de inspiración. 

o Escoitar e entender globalmente diálogos curtos en situacións da vida cotiá: entrevistas 

a adolescentes; conversas entre adolescentes sobre o tema da moda; conversas entre 

un pai e seu fillo, unha avoa e súa neta; conversa na rúa para indicar un itinerario; unha 

persoa conta o que lle sucedeu no metro; xogos culturais na radio ou televisión; mesa 

redonda sobre o futuro na televisión; fragmento dialogado da obra La chèvre de 

Monsieur Seguin. 

- Expresión oral: 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das nosas 

posibilidades. 

o Mellorar a súa pronunciación mediante cancións en grupo ou individualmente, e a 

repetición de trabalinguas. 

o Desenvolver unha expresión creativa a partir do modelo de cancións e poemas. 

o Memorizar e interpretar pequenas escenas dialogadas. 

o Expresarse sobre temas afíns, pasando da información obxectiva á opinión subxectiva, 

enriquecendo a comunicación mediante a expresión de sentementos, opinións persoais 

(comentar un horario persoal e comparalo co seu propio; dar unha opinión sobre a 

moda; xustificar unha elección; imaxinar a continuación dun relato; contar unha 

anécdota persoal; comparar dous relatos sobre unha mesma anécdota; comentar as 

súas reaccións persoais; dar consellos; dar opinións; falar da súa vila; xustificar as súas 

respostas). 

o Participar en tarefas finais para iniciarse na comunicación absolutamente auténtica no 

marco dun proxecto concreto. 

- Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 

carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, informe policial, plano dunha 

cidade, cartel dunha película); cómics; fragmentos literarios sinxelos, curtos pero 

auténticos (poemas, novelas, contos); prensa e documentos informativos formais 

(horóscopo; historia de prendas; a alimentación do futuro; test sobre amizade; 

testemuños de persoas novas que colaboran con asociacións). 
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o Facer buscas en Internet para completar as informacións dadas no libro de texto. 

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais (anuncios persoais; 

lendas de fotos; postais; tarxetas de agradecemento; mensaxes nas redes sociais). 

- Expresión escrita 

o Desenvolver a expresión escrita a partir de modelos. 

o No marco das tarefas finais, cubrir unha ficha de presentación para responder a un 

anuncio, presentar un lugar que nos gusta, e realizar un cartel para presentar unha 

asociación. 

o Producir diferentes tipos de texto no marco do taller de escritura (ficha de 

presentación; correo electrónico para contar unha viaxe; cuestionario para facer unha 

enquisa na clase; postal de vacacións; tarxeta de agradecemento; relato de estilo 

literario. 

o Evitar erros ortográficos recurrentes que impiden unha correcta comprensión 

(concordancia en xénero e número, terminacións verbais, diferenciación gráfica de 

homónimos). 

 

3.4. Obxectivos concretos da área para 1º e 2º ESO 

 

O obxectivo para estes niveis consiste en garantir cando menos a adquisición das aptitudes descritas 

polo MCERL para o nivel A1 

 

• Comprensión oral 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, situados nun 

contexto cotián, sobre temas próximos ao alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes en contínuo:  intervencións breves de 

personaxes nun parque público, gritos, onomatopeas; un rapaz presenta a súa familia 

nunha festa; na radio, consellos para utilizar o ordenador; nunha páxina web, unha 

adolescente conta a súa axenda diaria. 

o Escoitar e entender globalmente cancións moi sinxelas, feitas en base ao léxico que 

domina o alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente conversas curtas en situacións da vida cotiá: na rúa, 

rapaces saúdanse; na cafetería, un adolescente faille un agasallo a unha compañeira; 

no instituto, alumnos len o seu novo horario para o curso; no instituto, por vídeo 

conferencia, entrevistas a compañeiros de intercambio ingleses; xogo de adiviñanzas 

nunha festa de aniversario; na piscina, hai xente contenta e outra descontenta. 

• Expresión oral 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das posibilidades 

duns principiantes. 

o Mellorar a pronunciación mediante a repetición, individualmente ou en grupo, de 

cancións, secuencias, trabalinguas. 

o Memorizar e interpretar pequenas esceas dialogadas. 

o Expresarse de maneira contínua, presentándose; presentando aos compañeiros e 

describíndoos; falando da súa axenda cotiá, dos seus gustos e preferencias, dos seus 

hábitos; comentando ilustracións; imaxinando situacións das que serían os 

protagonistas. 

o Interactuar en contextos concretos: manter intercambios orais en relación con 

situacións e ilustracións; xogar, adiviñar; adoptar o papel de personaxes, recrear 

situacións utilizando as fórmulas presentadas. 

o Nas tarefas finais, iniciarse á comunicación absolutamente auténtica: fabricar cuñas 

publicitarias; presentar a súa vila ou aldea a estudas franceses; organizar un concurso 

de coñecementos sobre Francia; expoñer diante da clase traballos preparados 
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previamente por escrito; pouco a pouco, falar en francés entre alumnos para preparar 

as tarefas. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 

carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, carné de correspondencia, carné 

de identidade, mapa xeográfico, sobre para a correspondencia postal, mapa das zonas 

escolares); prensa e documentos informativos formais (tests; reportaxe fotográfica; 

artigo ilustrado). 

o Facer buscas en Internet para completar a información dada no libro de texto: sobre 

un autor literario, os símbolos de Francia, as cidades francesas bañadas por un río, os 

lugares turísticos de París, os campanentos de vacacións. 

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais: un diario persoal, un 

caderno de viaxe con fotos comentadas, testemuños de xente nova durante as 

vacacións, un blog persoal. 

• Expresión escrita 

o Iniciación á produción escrita para unha expresión mínima “utilitaria”: personalizar o 

seu caderno con palabras francesas; elaborar un cartel para anunciar o programa de 

actividades dunha fin de semana entre compañeiros; tomar apuntes como apoio para 

facer exposicións orais. 

o Iniciarse na expresión escrita persoal para presentarse; describir o seu mellor amigo/a; 

contar as súas actividades con compañeiros; falar das súas relacións cos seres 

queridos; dicir se a moda nos resulta importante; describir o seu almorzo. 

 

3.5. Obxectivos concretos da área para 3º ESO 

 

En 3º ESO, os obxectivos xerais que buscamos son basicamente os mesmos en relación con 1º e 2º 

ESO, tal como expoñemos a continuación. Inda que neste caso, o obxectivo para este nivel consiste 

en garantir cando menos o afianzamento nas aptitudes descritas polo MCERL para o nivel A1 e 

introducirnos no nivel A2. 

 

• Comprensión oral 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, situados nun 

contexto cotián, sobre temas próximos ao alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes en contínuo:  intervencións breves de 

personaxes nun parque público, gritos, onomatopeas; un rapaz presenta a súa familia 

nunha festa; na radio, consellos para utilizar o ordenador; nunha páxina web, unha 

adolescente conta a súa axenda diaria. 

o Escoitar e entender globalmente cancións moi sinxelas, feitas en base ao léxico que 

domina o alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente conversas curtas en situacións da vida cotiá: na rúa, 

rapaces saúdanse; na cafetería, un adolescente faille un agasallo a unha compañeira; 

no instituto, alumnos len o seu novo horario para o curso; no instituto, por vídeo 

conferencia, entrevistas a compañeiros de intercambio ingleses; xogo de adiviñanzas 

nunha festa de aniversario; na piscina, hai xente contenta e outra descontenta. 

• Expresión oral 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das posibilidades 

duns principiantes. 

o Mellorar a pronunciación mediante a repetición, individualmente ou en grupo, de 

cancións, secuencias, trabalinguas. 

o Memorizar e interpretar pequenas esceas dialogadas. 

o Expresarse de maneira contínua, presentándose; presentando aos compañeiros e 

describíndoos; falando da súa axenda cotiá, dos seus gustos e preferencias, dos seus 
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hábitos; comentando ilustracións; imaxinando situacións das que serían os 

protagonistas. 

o Interactuar en contextos concretos: manter intercambios orais en relación con 

situacións e ilustracións; xogar, adiviñar; adoptar o papel de personaxes, recrear 

situacións utilizando as fórmulas presentadas. 

o Nas tarefas finais, iniciarse á comunicación absolutamente auténtica: fabricar cuñas 

publicitarias; presentar a súa vila ou aldea a estudas franceses; organizar un concurso 

de coñecementos sobre Francia; expoñer diante da clase traballos preparados 

previamente por escrito; pouco a pouco, falar en francés entre alumnos para preparar 

as tarefas. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 

carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, carné de correspondencia, carné 

de identidade, mapa xeográfico, sobre para a correspondencia postal, mapa das zonas 

escolares); prensa e documentos informativos formais (tests; reportaxe fotográfica; 

artigo ilustrado). 

o Facer buscas en Internet para completar a información dada no libro de texto: sobre 

un autor literario, os símbolos de Francia, as cidades francesas bañadas por un río, os 

lugares turísticos de París, os campanentos de vacacións. 

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais: un diario persoal, un 

caderno de viaxe con fotos comentadas, testemuños de xente nova durante as 

vacacións, un blog persoal. 

• Expresión escrita 

o Iniciación á produción escrita para unha expresión mínima “utilitaria”: personalizar o 

seu caderno con palabras francesas; elaborar un cartel para anunciar o programa de 

actividades dunha fin de semana entre compañeiros; tomar apuntes como apoio para 

facer exposicións orais. 

o Iniciarse na expresión escrita persoal para presentarse; describir o seu mellor amigo/a; 

contar as súas actividades con compañeiros; falar das súas relacións cos seres 

queridos; dicir se a moda nos resulta importante; describir o seu almorzo. 

 

3.6. Obxectivos concretos da área para 4º ESO 

 

Despois de 3º ESO, o obxectivo para este curso é o de adquirir as aptitudes descritas polo MCERL 

para o nivel A2. 

 

• Comprensión oral:  

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, nun contexto 

cotián, sobre temas próximos aos alumnos. 

o Sensibilizarnos con intercambios comunicativos situados fóra do marco afín 

(televisión, radio) e escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados á madurez do 

alumnado. 

o Entrar en contacto coas variacións de acentos e o rexistro literario. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de xente nova falando dunha viaxe, 

describíndose e describindo xente coñecida, expresando as súas emocións do 

momento, deixando unha mensaxe nun contestador telefónico, dando consellos nun 

vídeo, falando dos seus amigos ou familiares. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de adultos falando das súas emocións, 

deixando mensaxes nun contestador telefónico, falando da súa cidade, falando da súa 

xuventude. 

o Escoitar e entender globalmente o discurso dun contacontos africano. 

o Escoitar e entender globalmente cancións e usalas como modelo e fonte de inspiración. 
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o Escoitar e entender globalmente diálogos curtos en situacións da vida cotiá: entrevistas 

a adolescentes; conversas entre adolescentes sobre o tema da moda; conversas entre 

un pai e seu fillo, unha avoa e súa neta; conversa na rúa para indicar un itinerario; unha 

persoa conta o que lle sucedeu no metro; xogos culturais na radio ou televisión; mesa 

redonda sobre o futuro na televisión; fragmento dialogado da obra La chèvre de 

Monsieur Seguin. 

• Expresión oral: 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das nosas 

posibilidades. 

o Mellorar a súa pronunciación mediante cancións en grupo ou individualmente, e a 

repetición de trabalinguas. 

o Desenvolver unha expresión creativa a partir do modelo de cancións e poemas. 

o Memorizar e interpretar pequenas escenas dialogadas. 

o Expresarse sobre temas afíns, pasando da información obxectiva á opinión subxectiva, 

enriquecendo a comunicación mediante a expresión de sentementos, opinións persoais 

(comentar un horario persoal e comparalo co seu propio; dar unha opinión sobre a 

moda; xustificar unha elección; imaxinar a continuación dun relato; contar unha 

anécdota persoal; comparar dous relatos sobre unha mesma anécdota; comentar as 

súas reaccións persoais; dar consellos; dar opinións; falar da súa vila; xustificar as súas 

respostas). 

o Participar en tarefas finais para iniciarse na comunicación absolutamente auténtica no 

marco dun proxecto concreto. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 

carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, informe policial, plano dunha 

cidade, cartel dunha película); cómics; fragmentos literarios sinxelos, curtos pero 

auténticos (poemas, novelas, contos); prensa e documentos informativos formais 

(horóscopo; historia de prendas; a alimentación do futuro; test sobre amizade; 

testemuños de persoas novas que colaboran con asociacións). 

o Facer buscas en Internet para completar as informacións dadas no libro de texto. 

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais (anuncios persoais; 

lendas de fotos; postais; tarxetas de agradecemento; mensaxes nas redes sociais). 

• Expresión escrita 

o Desenvolver a expresión escrita a partir de modelos. 

o No marco das tarefas finais, cubrir unha ficha de presentación para responder a un 

anuncio, presentar un lugar que nos gusta, e realizar un cartel para presentar unha 

asociación. 

o Producir diferentes tipos de texto no marco do taller de escritura (ficha de 

presentación; correo electrónico para contar unha viaxe; cuestionario para facer unha 

enquisa na clase; postal de vacacións; tarxeta de agradecemento; relato de estilo 

literario. 

o Evitar erros ortográficos recurrentes que impiden unha correcta comprensión 

(concordancia en xénero e número, terminacións verbais, diferenciación gráfica de 

homónimos). 

 

3.7. Obxectivos concretos da área para 1º Bacharelato 

 

Despois de 4º ESO, o obxectivo para este curso é o de afianzar a adquisición das aptitudes descritas 

polo MCERL para o nivel A2 e adentrarse no nivel B1. 

 

• Desenvolvemento da capacidade para interactuar, tanto oralmente como por escrito, en 

situacións verosímiles e sobre temas adaptados á idade e aos intereses do alumnado. 
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• Aprendizaxe do léxico e das expresións útiles para levar a cabo as distintas funcións 

comunicativas previstas polo MCERL. 

• Adquisición progresiva das estruturas morfosintácticas, sempre en relación coas intencións 

comunicativas. 

• Estudo dos distintos aspectos da fonética francesa (acentuación, discriminación, vocalización, 

entoación, ligazóns…), así como dos trazos distintivos do sistema gráfico. 

• Preparación ás probas do DELF, ben mediante exercicios que retoman diferentes tipoloxías 

previstas no exame, ben mediante actividades específicas. 

• Coñecemento de Francia e dos demais países francófonos, da vida, dos costumes dos seus 

habitantes, co fin de favorecer a interacción nunha hipotética viaxe e a producir comparacións 

interesantes coa realidade do alumnado. 

• O desenvolvemento das comptetencias-clave que constitúen a base da educación permanente. 

 

3.8. Obxectivos concretos da área para 2º Bacharelato 

 

O obxectivo para este curso é o de afianzar a adquisición das aptitudes descritas polo MCERL para o 

nivel B1. 

• Desenvolvemento da capacidade para interactuar, tanto oralmente como por escrito, en 

situacións verosímiles e sobre temas adaptados á idade e aos intereses do alumnado. 

• Aprendizaxe do léxico e das expresións útiles para levar a cabo as distintas funcións 

comunicativas previstas polo MCERL. 

• Adquisición progresiva das estruturas morfosintácticas, sempre en relación coas intencións 

comunicativas. 

• Estudo dos distintos aspectos da fonética francesa (acentuación, entoación, e caduco…), así 

como dos trazos distintivos do sistema gráfico. 

• Preparación ás probas do DELF, ben mediante exercicios que retoman diferentes tipoloxías 

previstas no exame, ben mediante actividades específicas. 

• Coñecemento de Francia e dos demais países francófonos, da vida, dos costumes dos seus 

habitantes, co fin de favorecer a interacción nunha hipotética viaxe e a producir comparacións 

interesantes coa realidade do alumnado. 

• O desenvolvemento das comptetencias-clave que constitúen a base da educación permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

4.1. 1º ESO 

 

Código 
estándar 

Estándar 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

x   

Comprende habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

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. 

x x x 

Comprende na maioría dos casos frases e expresións 

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

SLEB1.3. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente 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. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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. 

x x x 

Na maioría das actividades de aula, amosa habitualmente 
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. P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

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. 

x x x 

Habitualmente, fai e responde e con accións 

colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e 
sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo 
libre en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar. 

SLEB2.3. 

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, 

 x x 

Habitualmente, 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, 
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cantidades e actividades máis comúns para a súa 

idade e o seu nivel escolar. 

cantidades e actividades máis comúns para a súa idade 

e o seu nivel escolar. 

SLEB2.4. 

Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, nas que establece contacto social 
elemental, intercambia información moi básica, 

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

 x x 

Participa habitualmente 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. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. 
Comprende con fluidez textos adaptados relativos a 

temas do seu interese. 
x x x 

Comprende globalmente textos adaptados relativos a 

temas do seu interese. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións do alumnado 

I4: Traballos de aplicación e síntese 

SLEB3.2. 

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

apoio visual. 

x x x 
Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e 
predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela, se contan con apoio visual. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente información básica e sinxela 
de correspondencia persoal breve na que se fala de si 

mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

SLEB3.4. 
Comprende información esencial e localiza información 
específica en material informativo sinxelo como menús, 

horarios, catálogos e listas de prezos. 

  x 
Comprende habitualmente información esencial e localiza 
información específica en material informativo sinxelo 

como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

SLEB4.2. 

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

x x  

A partir dun modelo preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 

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

 x x 

A partir dun guión preestablecido,  escribe notas, listaxes, 
tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, relativas a necesidades 
inmediatas. 

SLEB4.4. 

Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir 
dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión 
por outra para unha funcionalidade ou tarefa 

determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

 x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 

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

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

x x x 
Identifica habitualmente sons e grafías de fonemas 
básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
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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. 

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. 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos  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. 

x x x 

Utiliza nun grao mínimo as convencións orais e escritas 

básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que 

poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

SLEB5.3. 

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. 

x x x 

Nas actividades de aula, pode explicar habitualmente o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 

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

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. 

x x x 

Habitualmente, comprende e comunica o propósito 

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

moi básicos e traballados previamente. 

SLEB5.5. 

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. 

  x 

Colabora 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. 

 

4.2. 2º ESO 

 

Código 

estándar 
Estándar 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais 

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

necesita. 

x   

Comprende habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 

comprensión oral) 
SLEB1.2. 

Comprende frases e expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas 

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

x x x 

Comprende na maioría dos casos frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades inmediatas 
(datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que 

está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de 
aula. 

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

salientable de textos orais procedentes de medios 
x x x 

Comprende habitualmente o sentido global e a 

información máis salientable de textos orais procedentes 
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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. 

de medios audiovisuais ou de internet, breves como 

instrucións e comunicados, con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas e accións presentes moi 
habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e ben 

articulado, e poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.4. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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. 

x x x 

Na maioría das actividades de aula, amosa habitualmente 
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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

SLEB2.2. 

Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 

sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando para 
entender e facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e 

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

x x x 

Habitualmente, 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. 

SLEB2.3. 

Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose 

entender en situacións moi habituais relacionadas coa 
xestión e transaccións moi sinxelas relativas a 
necesidades inmediatas, nas que pide e dá información 
sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e 

actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel 
escolar. 

x x x 

Habitualmente, desenvólvese entendendo o suficiente e 

facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas coa xestión e transaccións moi sinxelas 
relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá 
información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 

cantidades e actividades máis comúns para a súa idade 
e o seu nivel escolar. 

SLEB2.4. 

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. 

x x x 

Participa habitualmente en conversas informais breves e 

moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente 
para establecer contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha 

actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e 
dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

SLEB2.5. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. 
Comprende con fluidez textos adaptados relativos a 

temas do seu interese. 
x x x 

Comprende globalmente textos adaptados relativos a 

temas do seu interese. 

P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación  
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SLEB3.2. 

Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual. 

x x x 

Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, se contan con apoio 
visual. 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

SLEB3.3. 

Comprende información básica e moi sinxela de 

correspondencia persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e 
afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da 
súa idade. 

x x x 

Comprende habitualmente información básica e moi 

sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala 
de si mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e 
afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da súa 
idade. 

SLEB3.4. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente 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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 

escritos) 
 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 

en grupos 

SLEB4.2. 
Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, 

aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

x   

A partir dun guión preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 

relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou 

ás súas afeccións. 

SLEB4.3. 

Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, 
felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 

relativos a actividades presentes e a necesidades 

inmediatas. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido,  escribe avisos, notas, 
instrucións, tarxetas postais, felicitacións, bandas 
deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital 

moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e 

a necesidades inmediatas. 

SLEB4.4. 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido,  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. 

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

SLEB5.1. 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 
con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de 
patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación 

de palabras e frases. 

x x x 

Identifica habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos  

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. 

x x x 

Utiliza nun grao mínimo 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. 
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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. 

x x x 

Nas actividades de aula, pode explicar habitualmente o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os coñecementos 

e as experiencias noutras linguas. 

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. 

  x 

Colabora en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

SLEB5.5. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

 

4.3. 3º ESO 

 

Código 

estándar 
Estándar 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

x x x 

Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, 

de ser o caso: habitualmente, 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. 

P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 

comprensión oral) 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.  

x x x 

Capta habitualmente 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. 

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, 

 x x 

Entende habitualmente 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, 



 29 

horarios, prezos, números e preguntas sinxelas, e que 

se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente, nunha conversa informal na 
que participa, descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu 

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

SLEB1.5. 

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. 

x   

Comprende habitualmente, nunha conversa formal na 
que participa (por exemplo, nun centro docente), 

preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos 
(datos persoais, intereses, preferencias e gustos 
persoais, etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

SLEB1.6. 

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. 

x x x 

Identifica habitualmente 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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.  

x x x 

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 algunhas preguntas breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido destas se se articulan clara e 
lentamente. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

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. 

 x x 

Habitualmente, desenvólvese coa eficacia suficiente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, 
datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose 

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

SLEB2.3. 

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. 

 x x 

A partir dun guión preestablecido, participa en conversas 
informais breves, cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece contacto 
social, se intercambia información e se expresan opinións 

de xeito sinxelo e breve, se fan invitacións e 
ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se piden e 
se dan indicacións ou instrucións, ou se discuten os pasos 
que hai que seguir para realizar unha actividade 

conxunta, expresando o acordo ou o desacordo de xeito 
moi básico. 

SLEB2.4. 
Desenvólvese de maneira simple nunha conversa 
formal ou entrevista (por exemplo, para realizar un 
curso de verán), achegando a información necesaria, 

 x x 

A partir dun guión preestablecido, desenvólvese de 

maneira simple nunha conversa formal ou entrevista (por 
exemplo, para realizar un curso de verán), achegando a 
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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. 

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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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. 

 x x 

Capta habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

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). 

 x x 

Identifica habitualmente, con axuda da imaxe, instrucións 
xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos de uso cotián (por exemplo, unha máquina 
expendedora), así como instrucións sinxelas para a 

realización de actividades e normas de seguridade 
básicas (por exemplo, nun centro docente). 

SLEB3.3. 

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. 

x x x 

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

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

SLEB3.4. 

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). 

 x x 

Entende habitualmente a idea xeral de correspondencia 

formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 
no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre un 
curso de verán). 

SLEB3.5. 

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. 

 x x 

Entende habitualmente 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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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). 

 x x 

Con axuda do/a profesor/a, 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). 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 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).  

x   

A partir dun guión preestablecido, 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). 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas,  x x 
A partir dun guión preestablecido, escribe notas e 
mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.), onde fai 
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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. 

comentarios moi breves ou dá instrucións e indicacións 

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

SLEB4.4. 

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. 

 x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 

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

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. 

x x x 

Produce habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos  

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. 

x x x 

A partir de modelos preestablecidos, utiliza as 

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

diferenzas culturais que poidan existir. 

SLEB5.3. 

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. 

x x x 

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

SLEB5.4. 

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. 

  x 

Colabora en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 

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

SLEB5.5. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

 

4.4. 4º ESO 

 
Código 

estándar 
Estándar Temporalización Grao mínimo de consecución Criterios para a cualificación 
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T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

x x x 

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: habitualmente, 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 

I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

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.  

x x x 

Capta habitualmente os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves, articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, por megafonía, ou nun contestador 
automático), sempre que as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea distorsionado.  

SLEB1.3. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente, nunha conversa formal ou 
nunha entrevista na que participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 
gustos persoais e educativos, coñecemento ou 

descoñecemento, etc.), así como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con estes, sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se 

lle dixo. 

SLEB1.4. 

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.  

x x x 

Entende habitualmente 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.  

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.  

x x x 

Comprende habitualmente, nunha conversa informal na 
que participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e 
se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 

reformular o dito.  

SLEB1.6. 

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. 

x x x 

Identifica habitualmente 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre aspectos 

x x x Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre aspectos concretos 

P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación 
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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. 

de temas do seu interese ou relacionados cos seus 

estudos, e responde a algunhas preguntas previsibles 

breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

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.  

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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.  

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. 

x x x 

Habitualmente, desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

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

que se repita ou repetir o dito. 

SLEB2.4. 

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. 

 x x 

Habitualmente, 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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.  

x x x 

Capta habitualmente 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.  

P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

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. 

x x x 

Identifica habitualmente, con axuda da imaxe, instrucións 
xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos de uso cotián, así como instrucións claras para 

a realización de actividades e normas de seguridade 

básicas. 

SLEB3.3. 

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.  

x x x 

Comprende habitualmente 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.  

SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que  x x Entende habitualmente o esencial de correspondencia 
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se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal ou educativo (por exemplo, sobre unha bolsa 

para realizar un curso de idiomas).  

formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre 

unha bolsa para realizar un curso de idiomas).  

SLEB3.5. 

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. 

x x x 

Entende habitualmente 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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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. 

x x x 

Con axuda do/a profesor/a, 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. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

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).  

x x x 

A partir dun guión preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á 

súa formación, aos seus intereses ou ás súas afeccións 
(por exemplo, para subscribirse a unha publicación 

dixital).  

SLEB4.3. 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, escribe notas e 
mensaxes en diferentes soportes, nos que fai 

comentarios moi breves ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e 
do seu interese, respectando as convencións e as normas 

de cortesía máis importantes. 

SLEB4.4. 

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. 

 x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 

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

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. 

x x x 

Produce habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 

I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 
 
P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos  

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. 

x x x 

A partir de modelos preestablecidos, 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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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. 

x x x 

Habitualmente, nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os coñecementos 

e as experiencias noutras linguas. 

SLEB5.4. 

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. 

  x 

Colabora en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

SLEB5.5. 

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.  

x x x 

Habitualmente, 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.  

 

4.5. 1º Bacharelato 

 

Código 
estándar 

Estándar 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

x x x 

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 habitualmente 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.) 
e inferindo habitualmente o que non se comprende e o 

que non se coñece mediante os propios coñecementos e 
as experiencias doutras linguas. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 

I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

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.  

x x x 

Capta os puntos principais de mensaxes, gravadas ou de 
viva voz, que conteñan instrucións, indicacións ou outra 
información claramente estruturada, sempre que poida 

volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

SLEB1.3. 

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 

x x x 

Comprende habitualmente, 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. 
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que se lle dixo. 

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. 

x x x 

Habitualmente, entende o que se di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou centros 
docentes), e os puntos principais e a información 
relevante cando se lle fala directamente en situacións 

menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda 
dun obxecto), sempre que poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.5. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente, 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. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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. 

x x x 

Coa axuda do/a profesor/a, 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 algunhas preguntas sinxelas de oíntes 

sobre o tema tratado. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

SLEB2.2. 

Toma parte en conversas formais ou entrevistas de 
carácter educativo ou ocupacional, sobre temas moi 

habituais nestes contextos, intercambiando 
información relevante sobre feitos concretos, pedindo 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus 

puntos de vista, e xustificando brevemente as súas 

accións, opinións e plans. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, toma parte en 
conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou 

ocupacional, sobre temas moi habituais nestes contextos, 
intercambiando información relevante sobre feitos 
concretos, pedindo instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con claridade os 

seus puntos de vista, e xustificando brevemente as súas 
accións, opinións e plans. 

SLEB2.3. 

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. 

x x x 

A partir de modelos preestablecidos, 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. 
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SLEB2.4. 

Participa en conversas informais, cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que intercambia información e se expresan 
e xustifican opinións brevemente; narra e describe 
feitos sinxelos ocorridos no pasado ou expresa 

brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións; expresa e xustifica 
sentimentos de xeito sinxelo, e describe con certo 
detalle aspectos concretos de temas de actualidade 

moi coñecidos ou de interese persoal ou educativo. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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 globalmente aspectos concretos de temas de 

actualidade moi coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. 

Identifica a información máis importante en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera 
soporte, breves e ben estruturados e que traten temas 

xerais e coñecidos ou traballados previamente, e capta 
as ideas principais de artigos divulgativos sinxelos, 
cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de 

tecnicismos, sobre temas do seu interese. 

x x x 

Identifica habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

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). 

x x x 

Entende habitualmente o sentido xeral e os puntos 

principais de anuncios e comunicacións sinxelos de 
carácter público, institucional ou corporativo, que 
conteñan instrucións e indicacións de carácter previsible, 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 

seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou becas). 

SLEB3.3. 

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. 

x x x 

Identifica habitualmente a información máis importante en 
instrucións sobre o uso de aparellos ou de programas 
informáticos de uso habitual, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de convivencia no 
ámbito público e educativo. 

SLEB3.4. 

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. 

x x x 

A partir dun esquema preestablecido, 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. 

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. 

x x x 

Comprende habitualmente correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs, na que se describen e narran feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos, e se 

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

SLEB3.6. 

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.). 

x x x 

Entende habitualmente o esencial de correspondencia 
formal institucional ou comercial sobre asuntos que poden 
xurdir, por exemplo, mentres organiza ou realiza unha 

viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, 
confirmación dun pedimento, reserva dun hotel, etc.). 

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

x x x 
Entende habitualmente información específica relevante 
en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) 
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claramente estruturados, que conteñan mapas, 

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

especialidade ou cos seus intereses. 

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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

SLEB4.2. 

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

campamento de verán. 

x x x 

A partir dun modelo preestablecido, 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. 

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.  

x x x 

A partir dun guión preestablecido, escribe notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e transmite información e 
opinións sinxelas, respectando as convencións e as 

normas de cortesía. 

SLEB4.4. 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, escribe 
correspondencia formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
na que pide ou dá información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e normas de 
cortesía máis comúns neste tipo de textos, cunha 

presentación limpa e ordenada do texto. 

SLEB4.5. 

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). 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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). 

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

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. 

x x x 

Produce habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 

I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 
 
P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos  

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. 

x x x 

A partir de modelos preestablecidos, 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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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. 

x x x 

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

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. 

  x 

Colabora en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

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

SLEB5.5. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

 

4.6. 2º Bacharelato 

 

Código 
estándar 

Estándar 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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.  

x x x 

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 habitualmente 
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.  P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 

comprensión oral) 

SLEB1.2. 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 

outra información, mesmo de tipo técnico, sempre que 

poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

x x x 

Capta os puntos principais de mensaxes gravadas ou de 
viva voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de 

tipo técnico, sempre que poida volver escoitar o dito ou 

pedir confirmación. 

SLEB1.3. 

Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na 
que participa, información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou 

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

x x x 

Comprende habitualmente, nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 

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

SLEB1.4. 

Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes e centros docentes), 
ou menos habituais pero referidas a necesidades 
inmediatas en situacións de comunicación comúns se 

pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

x x x 

Habitualmente, entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes e centros 
docentes), ou menos habituais pero referidas a 
necesidades inmediatas en situacións de comunicación 

comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

SLEB1.5. 

Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que 
participa, explicacións ou xustificacións básicas de 
puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou menos habituais, 

articulados de maneira clara, así como a formulación 
de hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas como a 
música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, 

se a persoa interlocutora está disposta repetir ou 

reformular o dito. 

x x x 

Comprende habitualmente, nunha conversa informal e 
sinxela na que participa, explicacións ou xustificacións 
básicas de puntos de vista e opinións, sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, 

articulados de maneira clara, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade, se a persoa 

interlocutora está disposta repetir ou reformular o dito. 

SLEB1.6. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

SLEB2.2. 

Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio 
visual, sobre aspectos concretos de temas educativos 
ou ocupacionais do seu interese, organizando a 
información básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 

articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

x x x 

Coa axuda do/a profesor/a, fai presentacións breves, con 
certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente e 
con apoio visual, sobre aspectos concretos de temas 
educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando 
a información básica de maneira coherente, explicando as 

ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade media. 

SLEB2.3. 

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 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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 
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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. 

indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e 
abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, 

a literatura ou os temas de actualidade. 

SLEB2.4. 

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. 

x x x 

A partir de modelos preestablecidos, desenvólvese 
adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación 

lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, 
en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de 

maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

SLEB2.5. 

Toma parte en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 

e dando instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira 
sinxela e con claridade, e razoando e explicando 
brevemente e de maneira coherente as súas accións, 

as súas opinións e os seus plans. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, toma parte en 
conversas formais, entrevistas e reunións de carácter 
educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información pertinente sobre 

feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos 
de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e 
explicando brevemente e de maneira coherente as súas 

accións, as súas opinións e os seus plans. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

SLEB3.2. 

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

claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, educativo ou ocupacional 
(organización de grupos de traballo, información sobre 

actividades de formación específicas, etc.). 

x x x 

Entende habitualmente o sentido xeral, os puntos 
principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou 

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

etc.). 

SLEB3.3. 

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). 

x x x 

Identifica habitualmente información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (por exemplo, nun evento cultural). 

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

x x x A partir dun esquema preestablecido, identifica en 
lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o 
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relacións, e as características do lugar e o tempo en 

que se desenvolven. 

carácter dos personaxes e as súas relacións, e as 

características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

SLEB3.5. 

Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e 

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

ou do seu interese. 

x x x 

Comprende habitualmente correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que 
se describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e 

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

do seu interese. 

SLEB3.6. 

Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (por 
exemplo, se se lle solicitan documentos para unha 

estadía de estudos no estranxeiro). 

x x x 

Habitualmente, entende o suficiente de cartas, faxes ou 
correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

SLEB3.7. 

Entende información específica importante en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, que conteñan mapas, 

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

súa especialidade ou cos seus intereses. 

x x x 

Entende habitualmente información específica importante 
en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, que conteñan mapas, 

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

especialidade ou cos seus intereses. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. 

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. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, 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. 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

SLEB4.2. 

Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (nivel de estudos, 
materias que cursa, preferencias, etc.), cunha 

finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 

x x x 

A partir dun modelo preestablecido, completa un 
cuestionario detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como 

solicitar unha bolsa. 

SLEB4.3. 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle resultan importantes, 

respectando as convencións e as normas de cortesía, 

tamén nas redes socias. 

x x x 

A partir dun guión preestablecido, escribe notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes, respectando as convencións e as 

normas de cortesía, tamén nas redes socias. 

SLEB4.4. 
Escribe correspondencia formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar 

x x x 
A partir dun guión preestablecido, escribe 
correspondencia formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
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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. 

fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, 

solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha 

presentación limpa e ordenada do texto. 

SLEB4.5. 

Escribe, nun formato convencional, informes 
expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa 
estrutura básica e particularidades sintáctico-
discursivas elementais, nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo, ocupacional ou 

menos habitual, describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os motivos de certas 

accións.  

x x x 

A partir dun guión preestablecido, escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos breves e sinxelos, 
atendendo á súa estrutura básica e particularidades 
sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo, ocupacional ou menos 

habitual, describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións.  

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

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. 

x x x 

Produce habitualmente 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. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos  

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. 

x x x 

A partir de modelos preestablecidos, 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. 

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. 

x x x 

Nas actividades de aula, pode explicar habitualmente o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os coñecementos 

e as experiencias noutras linguas. 

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. 

  x 

Colabora en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

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

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

SLEB5.5. 

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. 

x x x 

Habitualmente, 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. 

 

 



5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

5.1. Aspectos xerais 

 

O proceso de ensino-aprendizaxe en base ás competencias clave supuxo unha profunda reflexión e os 

cambios pertinentes en relación co enfoque metodolóxico que se viña poñendo en práctica 

anteriormente. 

Xa non se trata de transmitirlle ao alumnado uns determinados coñecementos plasmados nunha serie 

de contidos, para que poidan reutilizalos nun futuro indeterminado. 

Agora o alumnado é un axente activo, protagonista no seu proceso de aprendizaxe, de tal xeito que 

poida adquirir competencias. 

Os coñecementos derivados dos contidos seguen sendo necesarios pero deixan de ser un fin en si para 

converterse en ferramentas que permiten acadar as competencias clave. 

Así mesmo, o/a profesor/a deixa de ser o fundamento do proceso de ensino, para converterse nun 

apoio para un alumnado que debe, entre outras competencias, aprender a aprender por si mesmo, máis 

alá do que lle ensine un/unha profesor/a. 

 

5.2. Concrecións metodolóxicas en Francés, Segunda Lingua Estranxeira 

 

- 1º ESO e 2º ESO 

 

En canto á metodoloxía seguida, o método que escollemos incorpora a evolución actual da didáctica 

das linguas estranxeiras. En efecto, o método divide a lingua en progresións nas catro competencias 

lingüísticas: a comprensión oral e escrita e a expresión oral e escrita. 

Dende o principio, estas competencias entrecrúzanse, inda que conservando a súa especificidade. 

Dese xeito, o profesor sempre poderá insistir nesta ou nestoutra competencia segundo as necesidades 

do grupo en cada momento. 

Tendo en conta que estamos nunha fase inicial da aprendizaxe da lingua, darase prioridade á 

comprensión oral e escrita nas primeiras unidades estudadas, co fin de crear un corpus importante de 

coñecementos pasivos orais e escritos que lle permita ao alumno progresar máis rápido. 

Tamén se usará a aprendizaxe mediante “tarefas” que permitirán integrar e sintetizar as distintas 

competencias, xunto con actitudes e valores tales como a cooperación, e no marco dun enfoque 

comunicativo. 

O método utilizado dispón de exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os distintos niveis 

de funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, a transición do oral á escrita, etc., e invita 

á comparación co funcionamento das demais linguas que manexan os alumnos. 

Fomentarase unha aprendizaxe en espirais sucesivas: a integración de coñecementos en espirais 

regulares (sínteses sucesivas de lección en lección e sínteses de sínteses) permite mellorar rápida e 

seguramente a aprendizaxe. 

Permitirémoslle ao alumno comprobar que progresa rapidamente mediante balances frecuentes e 

autoavaliacións en tódalas competencias. 

Dende o principio, darémoslle ao alumno as bases esenciais para que sexa o antes posible autónomo 

dende o punto de vista da comprensión escrita e consiga tamén un paso correcto da escrita ao oral, 

para que aproveite oralmente do que aprende por escrito. 

Polo tanto, a lectura en voz alta é un exercicio fundamental dende o primeiro momento. 

 

- 3º ESO 

 

Neste nivel seguiremos dándolle prioridade á comprensión oral e escrita sonre a expresión, co fin de 

consolidar un corpus importante de coñecementos pasivos oralmente e por escrito que lle permita ao 

alumno avanzar con rapidez. Sen embargo, a expresión oral comeza a desenvolver un papel cada vez 

máis importante segundo aumentan os coñecementos dos alumnos. 
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Tamén seguiremos desenvolvendo unha aprendizaxe mediante “tarefas” que permitirán integrar e 

sintetizar as distintas competencias, xunto con actitudes e valores tales como a cooperación, e no 

marco dun enfoque comunicativo. A realización destas tarefas consitúe o momento ideal para 

desenvolver a expresión oral libre en situación de interactividade real. 

O método utilizado dispón de exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os distintos niveis 

de funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, a transición do oral á escrita, etc., e invita 

á comparación co funcionamento das demais linguas que manexan os alumnos. 

Fomentarase unha aprendizaxe en espirais sucesivas: a integración de coñecementos en espirais 

regulares (sínteses sucesivas de lección en lección e sínteses de sínteses) permite mellorar rápida e 

seguramente a aprendizaxe. Neste nivel, os alumnos serán máis conscientes da súa progresión. 

Permitirémoslle ao alumno comprobar que progresa rapidamente mediante balances frecuentes e 

autoavaliacións en tódalas competencias. En particular, mediante lecturas silenciosas o alumno 

avanzará cara a unha maior autonomía dende o punto de vista da comprensión escrita. Múltiples 

exercicios de lectura en voz alta asegurarán a transición da escrita ao oral para que o alumno aproveite 

tamén oralmente do que aprende por escrito e viceversa. 

O método tamén ten en conta a evolución de Internet, do uso habitual do correo electrónico e do 

ensino a distancia aplicado ao ensino das linguas estranxeiras, que lle dan ao alumno posibilidades 

de auto-aprendizaxe individual, oral he escrito en varios niveis as´como posibilidades de consulta 

ilimitadas. 

A pedagoxía proposta está centrada no alumno e ten en conta a diversidade dos perfís dos adolescentes 

e das leis que dinamizan o grupo-clase. Ten en conta ademais a globalidade da persoa (corpo-

sentimentos-cerebro), dálle un papel importante ao rigor e á reflexión pero tamén ás dimensións 

lúdica, motivante e social da aprendizaxe. 

Nese sentido, tres eixos principais serán particularmente traballados: 

1) O desenvolvemento dos potenciais cognitivos. 

2) O tratamento da diversidade. 

3) A aprendizaxe ligada a valores. 

 

- 4º ESO 

 

Mentres de 1º a 3º ESO nos atopamos con grupos bastante homoxéneos, en 4º ESO atopámonos coa 

particularidade de que os grupos están constituídos por unha maioría de alumnos que cursaron esta 

materia nos tres cursos anteriores, e unha pequena minoría de alumnos que en 3º ESO optaron por 

outra materia optativa (ou "específica" segundo a terminoloxía LOMCE). 

O resultado final é que nos atopamos cunha gran heteroxeneidade nestes grupos de 4º ESO, posto que 

certos alumnos “simplemente” non viron os contidos de 3º ESO a partir dos cales debemos comezar 

a traballar neste curso, e ademais teñen moi esquecidos os contidos dos dous primeiros cursos da 

ESO... 

Ante esta situación, o profesorado debemos tomar unha decisión en canto ao nivel dende o que imos 

partir para poñer en marcha unha aprendizaxe constructiva para todos os alumnos. 

Tendo en conta que a maioría dos alumnos si seguiron un percorrido coherente na súa aprendizaxe 

da lingua, decidimos que non era xusto “conxelar” indefinidamente o ritmo de aprendizaxe destes 

alumnos para adaptarnos ao nivel, case principiante, dos alumnos que optaron por abandonar o 

Francés en 3º ESO. 

Seguiremos pois a metodoloxía e os contidos previstos para 4º ESO, atendendo na maior medida 

posible ás lóxicas dificultades dos alumnos con menos nivel, facendo un repaso xeral dos contidos 

dos cursos anteriores no inicio de curso e propoñéndolles a partir de entón fichas complementarias e 

actividades específicas destinadas a axudalos a acadar o grao mínimo de consecución dos estándares 

de aprendizaxe marcados para este nivel. 

Feita esta aclaración, o método que escollemos para este curso é Parachute 3 (libro, caderno de 

exercicios) da editorial Santillana. 
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Trátase dun método que divide a lingua en progresións nas catro competencias (comprensión oral e 

escrita, expresión oral e escrita) inda que incorpora coa maior frecuencia posible cruces entre estas 

catro competencias, respectando iso si a súa especificidade. 

Isto déixalle ao profesor a elección de insistir máis nunha ou noutra competencia en cada momento. 

O método segue dándolle prioridade á comprensión oral e escrita, para consolidar un corpus 

importante de coñecementos pasivos que lle permiten ao alumno entender textos cada vez máis 

interesantes para el, orais e escritos. 

Sen embargo, a expresión oral convértese aquí no eixo das prioridades para este nivel e comezamos 

a adestrar a expresión escrita de maneira sistemática. 

Parachute 3 promove a aprendizaxe mediante tarefas, co fin de integrar e sintetizar as distintas 

competencias, unidas a actitudes e valores tales como a cooperación e no marco dun enfoque 

comunicativo. 

A realización destas tarefas constitúen un momento ideal para desenvolver a expresión oral e escrita 

libre en situación de interactividade real. 

O método tamén prevé exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os distintos niveis de 

funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, a fonética, o paso da escrita ao oral, etc., e 

incita á comparación co funcionamento das linguas xa coñecidas polos alumnos. 

Insistimos na aprendizaxe en espirais sucesivas (sínteses sucesivas de leción en leción, e sínteses de 

sínteses), que permite unha progresión rápida e segura da aprendizaxe. 

Neste nivel, os alumnos son máis conscientes desta progresión particular, que alterna momentos de 

repaso global e momentos de aprendizaxe nova que se integra naturalmente no conxunto anterior. 

O alumno poderá comprobar que progresa rapidamente mediante balances regulares e autoavaliacións 

en tódalas competencias. 

O método dálles aos alumnos estratexias de lectura silenciosa e de lectura en voz alta. Numerosos 

exercicios aseguran o paso da escrita ao oral e á inversa para que o alumno aproveite oralmente do 

que aprende por escrito e á inversa. 

A pedagoxía proposta está centrada no alumno, ten en conta a diversidade de perfís dos adolescentes 

e das leis que dinamizan o grupo-clase. 

Ten conta tamén da globalidade da persoa (corpo – emocións – cerebro), outórgalle un papel 

importante ao rigor e á reflexión pero tamén ás dimensións lúdica, motivadora e social da 

aprendizaxe. 

Neste sentido, desenvólvense particularmente tres eixes principais: 

1) o desenvolvemento dos potenciais cognitivos 

2) o tratamento da diversidade 

3) a aprendizaxe ligada a valores. 

 

- Bacharelato 

 

Neste nivel educativo debemos enfrontarnos a unha maior heteroxeneidade na aula, xa que acollemos 

alumnado que cursou anteriormente Francés nos catro cursos da ESO xunto con alumnado que 

abandonou a aprendizaxe desta lingua nalgún momento do seu percorrido educativo. 

Por este motivo, debemos adoptar unha metodoloxía moi particular neste nivel educativo, no primeiro 

curso e logo na súa continuación en segundo. 

Dito isto, soemos atoparnos ante unha maioría de alumnos que, loxicamente e coherentemente, 

sempre cursaron a segunda lingua estranxeira na ESO, mentres só unha minoría escolleron como 

específica esta materia en 1º BACHARELATO sen a ter cursado anteriormente en todos os cursos da 

ESO. 

A experiencia de cursos pasados indícanos que unha hipotética metodoloxía prevista para 

principiantes pero que avanzaría con intensidade tería dúas consecuencias: por unha banda, o alumnos 

que sempre cursou esta materia anteriormente non entende por que debe paralizar a súa progresión 

chegados a 1º Bacharelato e acaba por perder a súa motivación; e por outra banda, o alumnado que 

comeza de cero non soe amosar unha motivación especial para unha materia catalogada como 
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específica (optativa), polo que rapidamente deixa de colaborar no ritmo intenso que lle debemos dar 

á aprendizaxe dada a metodoloxía aplicada. 

Por todo isto, consideramos que é moito máis axeitado respectar o nivel acadado polo alumnado que 

sensatamente sempre lle deu unha continuidade á aprendizaxe da segunda lingua estranxeira. 

Para o alumnado que non está nesta situación, adoptaremos unha actitude similar á que adoptamos 

para 4º ESO, nivel no que se dá unha problemática similar. É dicir que, partindo dunha boa vontade 

e dunha boa actitude por parte do alumnado implicado, o profesorado prestaralle unha atención e un 

apoio especial, axudándoo así a dar os pasos que lle permitan finalmente acadar o grao mínimo de 

consecución dos estándares de aprendizaxe estipulados, cubrindo pouco a pouco as lagoas 

acumuladas durante os cursos nos que non cursou esta materia. 

O profesorado propoñerá en todo momento actividades diversas, de dificultade variable, que lle 

permitirán ao alumnado asimilar os contidos vistos sexa cal sexa o seu nivel, pero sempre contando 

cun esforzo especial por parte do alumnado con menos nivel. 

De todos xeitos, este nivel educativo debe supoñer un paso adiante importante na autonomía do 

alumnado, a nivel de aprendizaxe pero tamén á hora de asumir a traxectoria académica que seguiu 

anteriormente así como as consecuencias derivadas da mesma no que se refire á aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira. 

Se nos centramos agora no enfoque pedagóxico previsto nos métodos elixidos, de Nouvelle 

Génération A2-B1 e Nouvelle Génération B1 (editorial Santillana) podemos dicir que se trata de 

métodos que dividen a lingua en progresións nas catro competencias (comprensión oral e escrita, 

expresión oral e escrita) inda que incorporan coa maior frecuencia posible cruces entre estas catro 

competencias, respectando iso si a súa especificidade. 

Isto déixalle ao profesorado a elección de insistir máis nunha ou noutra competencia en cada 

momento. 

Os métodos seguen dándolle prioridade á comprensión oral e escrita, para consolidar un corpus 

importante de coñecementos pasivos que lle permiten ao alumnado entender textos cada vez máis 

interesantes, orais e escritos. 

Os métodos tamén prevén exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os distintos niveis de 

funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, a fonética, o paso da escrita ao oral, etc., e 

incitan á comparación co funcionamento das linguas xa coñecidas polos alumnos. 

Insistimos na aprendizaxe en espirais sucesivas (sínteses sucesivas de leción en leción, e sínteses de 

sínteses), que permite unha progresión rápida e segura da aprendizaxe. 

Neste nivel, os alumnos son máis conscientes desta progresión particular, que alterna momentos de 

repaso global e momentos de aprendizaxe nova que se integra naturalmente no conxunto anterior. 

O alumno poderá comprobar que progresa rapidamente mediante balances regulares e autoavaliacións 

en tódalas competencias. 

O método dálles aos alumnos estratexias de lectura silenciosa e de lectura en voz alta. Numerosos 

exercicios aseguran o paso da escrita ao oral e á inversa para que o alumno aproveite oralmente do 

que aprende por escrito e á inversa. 

A pedagoxía proposta está centrada no alumnado, ten en conta a diversidade de perfís dos 

adolescentes e das leis que dinamizan o grupo-clase. 

Ten conta tamén da globalidade da persoa (corpo – emocións – cerebro), outórgalle un papel 

importante ao rigor e á reflexión pero tamén ás dimensións lúdica, motivadora e social da 

aprendizaxe. 

Neste sentido, desenvólvense particularmente tres eixes principais: 

1) o desenvolvemento dos potenciais cognitivos 

2) o tratamento da diversidade 

3) a aprendizaxe ligada a valores. 

4) A autonomía á hora de avaliar e asumir o seu itinerario de aprendizaxe. 

 

-  Especificidade da metodoloxía en época de pandemia por COVID-19 
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Loxicamente, na época que estamos vivindo actualmente e que ten moitas consecuencias no eido 

educativo, non podemos partir da mesma base e da mesma idea do proceso de ensino-aprendizaxe 

que nos cursoss pasados. 

O período de confinamento que nos afectou no treito final do curso 2019-20 serviunos para decatarnos 

das necesidades e dificultades coas que se pode atopar tanto profesorado como alumnado á hora de 

traballar a distancia. 

Neste curso 2020-21, debemos estar preparados para traballar de maneira presencial, semi-presencial 

e/ou a distancia segundo a evolución da situación social colectiva ao longo do curso. 

Tamén debemos estar preparados para atender a alumnado que a nivel individual se vería obrigado a 

manter períodos de confinamento ao longo do curso. 

Non debemos tampouco esquecer que nalgúns momentos, o propio profesorado poderá verse 

sometido a períodos de confinamento. 

Por todos estes motivos, é importante que desenvolvamos contornos de traballo máis alá das clases 

clásicas presenciais. 

Queremos partir da base de que, unha vez detectadas a inicios de curso as necesidades do alumnado 

ao respecto, todo o alumnado dispoñería dunha conexión a Internet para poder adoptar ese universo 

de comunicación como canle de continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Pensando pois en posibles períodos de confinamento individuais ou colectivos para o alumnado e 

profesorado, botaremos man das plataformas dispoñibles (correo electrónico, libros de texto na súa 

versión dixital dispoñibles en liña, Aula Virtual, EVA e-dixgal, Google Classroom, Webex…) para 

seguir co proceso de ensino-aprendizaxe en todas as súas vertentes: clases en liña en directo ou 

dispoñibles en vídeo en calquera momento; tarefas relacionadas coas distintas destrezas lingüísticas; 

tarefas avaliables para os 5 bloques nos que están divididos os distintos estándares de aprendizaxe; 

resolución de dúbidas, etc. 

Considerando que unha volta a unha nova normalidade tamén supón un desenvolvemento “normal” 

do curso dentro da excepcionalidade na que nos toca vivir, queremos facer constar que toda a 

actividade desenvolvida mediante ferramentas TIC terá a mesma consideración que a desenvolvida 

en clases presenciais a efectos de desenvolvemento desta programación e de avaliación, a non ser que 

as autoridades pertinentes autonómicas e/ou estatais decidan algo distinto. 

É dicir que calquera situación de confinamento individual ou colectivo para profesorado e/ou 

alumnado non supoñerá unha interrupción no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Como explicaremos tamén no apartado de avaliación, queremos facer constar que as clases dadas 

mediante videoconferencia ou difusión de vídeos, así como os materiais compartidos mediante 

ferramentas TIC, serán obxecto de posterior avaliación por parte do profesorado, na mesma medida 

que as clases presenciais. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS EDUCATIVOS 

 

- 1º e 2º ESO 

 

Usaremos o método Netex que se proporciona no marco do programa e-Dixgal, no portal 

eva.edu.xunta.es. 

Ademais botaremos man de páxinas web, materiais audio e vídeo complementarios relacionados cos 

distintos contidos vistos. 

Tamén completaremos o material e-Dixgal con material propio e material dispoñible en liña, que 

recopilaremos no propio portal eva.edu.xunta.es. 

 

- 3º ESO 

 

Usaremos o método Parachute 2 da editorial Santillana que contén para o traballo cotián do alumno 

un libro e un caderno de exercicios, xunto cun CD con distintos contidos multimedia cos que o alumno 

poderá traballar na casa. 
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Igual que nos cursos anteriores, este Método tamén incorpora material complementario en distintos 

formatos: libro en formato dixital para traballar co encerado dixital interactivo, fichas 

complementarias de exercicios e actividades destinados a atender á diversidade presente na aula, 

fichas de avaliación, etc. 

Ademais botaremos man de páxinas web, materiais audio e vídeo complementarios relacionados cos 

distintos contidos vistos. 

 

- 4º ESO 

  

Traballaremos co Método Parachute 3 da editorial Santillana, continuación dos métodos utilizados 

en cursos anteriores en canto a formato e posibilidades para profesorado e alumnado. 

Seguiremos botando man do material complementario necesario, sacado do universo de Internet ou 

elaborado directamente polo profesorado. 

 

- Bacharelato 

 

Traballaremos co método Nouvelle Génération A2-B1 en 1º Bacharelato e Nouvelle Génération B1 

en 2º Bacharelato (editorial Santillana) 

Estes métodos compóñense de libro de texto e caderno de exercicios unidos nun mesmo libro, xunto 

con todo o material complementario necesario para alumnado e profesorado (CD audio, libro dixital, 

fichas complementarias). 

O profesorado tamén incorporará o material complementario que considere necesario en cada 

momento, de elaboración propia ou sacado de Internet. 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

O alumnado será informado ao comezo do curso dos criterios de avaliación e de cualificación 

aplicados. 

Estes teñen como referente os estándares de aprendizaxe expostos anteriormente para cada nivel, así 

como o grao mínimo de consecución dos mesmos que foron estipulados en cada caso. 

A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación continua, cando o 

progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas de reforzo, que se adoptarán 

en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora do proceso de aprendizaxe. 

Queremos deixar constancia de que posibles situación de confinamento para profesorado e/ou 

alumnado non van supoñer un impedimento para a continuidade no proceso de avaliación. 

Botando man de todas as ferramentas TIC dispoñibles en cada momento e adaptándonos a posibles 

circunstancias extraordinarias de determinado alumnado á hora de poder acceder a estas ferramentas, 

seguiremos coa comunicación propia do proceso de ensino-aprendizaxe (desenvolvemento da 

programación e das tarefas pertinentes) e co conseguinte proceso de avaliación. 

 

7.1. Criterios de avaliación en 1º ESO 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

o B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal 

moi básica (nome, idade, gustos, etc.),  así como instrucións e peticións elementais 

relativas ao comportamento na aula. 

o B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación 

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

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

expe-riencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.  

o 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 co-

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

o B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns 

habituais e de necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 

persoal, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 

 

o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.  

o 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. 

o 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.  

o 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 

 

o 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. 

o B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 

sinxelas e predicibles, e traballadas previamente. 

o 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.  

o B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, 

felicitacións, notas, avisos, billetes de transporte, entradas, etiquetas ou xogos co-

ñecidos. 

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

o 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. 

o B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal.  

o B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

o 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, 
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en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 

ordenada do texto. 

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

o B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

básico, recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 

comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

o B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, 

con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

o 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 res-pectivos. 

o 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.  

o 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. 

o 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. 

 

7.2. Criterios de avaliación en 2º ESO 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

o B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública 

moi básica (identificación persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións 

elementais relativas ao comportamento e actividades na aula. 

o B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación 

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

dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

o B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de 

mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir 

instrucións ou indicacións, identificar persoas que posúen algo, obxectos e lugares 

descritos cun vocabulario básico, etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 

multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con 

moita claridade. 

o B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns 

habituais e de necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 

persoal e público moi elemental, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma 

clara e comprensible. 

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 

 



 52 

o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

o B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercam-bios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, 

colaborando para entender e facerse entender. 

o B2.3. Intercambiar de xeito intelixible informa-ción sobre si mesmo/a e sobre accións 

e no-cións (horarios, datas e cantidades) moi habi-tuais 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. 

o B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e servizos moi 

elementais, utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais 

sobre estes datos. 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

o B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras 

informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación de 

comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 

información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non 

coñecidas. 

o B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender avisos, obrigas e 

prohibicións moi sinxelas e predicibles e traballadas previamente, referidas a 

necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

o B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e 

ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a coñecementos e 

experiencias propias da súa idade. 

o 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 

 

o 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. 

o B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

o B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indica-cións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 

o 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 intercultural e plurilingüe 

 

o B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

básico, recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 

comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

o B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, 

con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 
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o B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 

interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de 

cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

o 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. 

o 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. 

o B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 

mediante os expoñentes básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de 

uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel 

escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente. 

 

7.3. Criterios de avaliación en 3º ESO 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

o 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. 

o 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.  

o B1.3. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente, e seguir 

indicacións sinxelas e breves. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 nece-sario 

escoitalas máis dunha vez. 

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 
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o 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. 

o 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. 

o 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.  

o 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. 

o 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 

 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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 

 

o 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. 

o B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

o B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indica-cións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 

o 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. 
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- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

o 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. 

o B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, 

con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

7.4. Criterios de avaliación en 4º ESO 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

o 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.  

o B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en si-tuacións 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.  

o B1.3. Comprender o esencial en situacións que impliquen a solicitude de información 

xeral (datos persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades 

cotiás, etc.), sempre que se fale con lentitude e con claridade.  

o B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre 

descricións, narracións, puntos de vista e opinións relativos a temas frecuentes e de 

necesidade inmediata relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale con lentitude, 

articulando de forma clara e comprensible, e se a persoa interlocutora está disposta a 

repetir ou re-formular o dito. 

o B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e sinxela de 

presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles, 

previamente traballados, e de programas de televisión tales como boletíns 

meteorolóxicos ou informativos, sempre que as imaxes porten gran parte da mensaxe. 

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 
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o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.  

o B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis 

precisos. 

o B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre transaccións e xestións 

cotiás moi habituais, usando un repertorio básico de palabras e frases simples 

memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que 

se lle repita ou repetir o dito.  

o B2.4. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a cara como por 

teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela. 

o B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre temas de importancia na vida 

cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e xustificar 

brevemente os motivos de determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e a persoa interlocutora teña 

que solicitar ás veces que se lle repita o dito. 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

o 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. 

o B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas sinxelas e predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, e con apoio visual. 

o 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.  

o 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 

 

o B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, 

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión 

final), a partir de modelos ben estruturados e traballados previamente. 

o B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou 

relativa aos seus estudos ou á súa formación.  

o B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións 

moi bási-cas relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 

o B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como 

mediación lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel escolar), e amosando 

interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

o B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro, 
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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 intercultural e plurilingüe 

 

o B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

común, recoñecendo os seus significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito 

claro e intelixible con razoable comprensibilidade, malia o acento estranxeiro moi 

evidente ou erros de pronuncia que non interrompan a comunicación, e que as persoas 

interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

o B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas básicas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común, e os seus significados 

asociados, con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

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

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o cine), condicións de vida e contorno, relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, nas institucións, 

etc.), e convencións sociais (costumes e tradicións), respectando as normas de cortesía 

e máis básicas nos contextos respectivos. 

o 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.  

o 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. 

o B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 

mediante os expoñentes básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de 

uso máis habitual, así como os seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha 

estrutura interrogativa para facer unha suxestión); utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na 

clase previamente. 

 

7.5. Criterios de avaliación en 1º Bacharelato 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

o 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.  

o 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 
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e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se 

poida volver escoitar o dito. 

o 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.  

o B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre 

argumentacións básicas, puntos de vista e opinións relativos a temas frecuentes do 

ámbito persoal ou público, estados de saúde, sensacións e sentimentos básicos, 

claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e se a persoa 

interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

o 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 

 

o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

o 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. 

o B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información en situacións de 

comunicación habituais para o alumnado 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. 

o 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. 

o 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 

 

o 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. 

o B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e predicibles, de carácter 

público, institucional ou corporativo. 

o 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 
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expresións sinxelas, relativos a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e 

do seu nivel escolar. 

o 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.  

o 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 

 

o 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. 

o B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou 

relativa aos seus estudos ou á súa formación.  

o B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións 

básicas e opinións sinxelas, relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 

o 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. 

o B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de 

extensión media, sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, nun 

rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as convencións 

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 intercultural e plurilingüe 

 

o 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. 

o 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. 

o 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, expre-sións 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. 
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o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

7.6. Criterios de avaliación en 2º Bacharelato 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

o 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. 

o B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente 

estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha 

velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos 

concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes 

ou menos habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

o B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situacións comúns, aínda 

que poidan necesitar unha xestión ou transacción menos habitual (explicacións a unha 

reclamación, cancelación dun servizo, etc.) que impliquen a solicitude de datos, 

realización de accións, formas de pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir o 

dito. 

o B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, sobre argumentacións básicas, 

puntos de vista e opinións relativos a temas frecuentes do ámbito persoal ou público, 

suposicións e hipóteses, sensacións e sentimentos básicos, claramente estruturados e 

articulados a unha velocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora está dispos-

ta a repetir ou reformular o dito. 

o B1.5. Comprender o sentido xeral e información esencial en presentacións ben 

estruturadas sobre temas coñecidos e predicibles, e de programas de televisión tales 

como informativos, entrevistas ou anuncios e películas, sempre que as imaxes sexan 

suficientemente redundantes para facilitar a comprensión. 

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 
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o B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves ou de 

lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais ou 

reformulacións do que se quere expresar en situacións menos habituais ou en 

intervencións máis longas. 

o B2.2. Interactuar, en situacións reais ou simuladas, con eficacia suficiente para narrar 

e describir experiencias, acontecementos, sentimentos, reaccións, desexos e 

aspiracións e plans ou proxectos; e intercambiar información pouco complexa, pedir 

e dar indicacións ou instrucións sinxelas con certo detalle, xustificar brevemente 

opinións e puntos de vista; formular hipóteses e facer suxestións, e expresarse sobre 

temas algo abstractos, como películas, música, libros, etc. 

o B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con pronuncia clara e intelixible, 

información en situacións de comunicacióalumnado e menos habituais, pero 

predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade 

e a imposibilidade, usando un repertorio de expresións frecuentes no ámbito público 

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

expresión básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, 

desgusto, admiración e sorpresa. 

o 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 comu-nicación. 

o B2.5. Participar en situacións de comunicación formais que impliquen intercambios 

claramente estruturados, utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou 

ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da persoa 

interlocutora, e sendo quen de intercambiar información e opinións, dar instrucións, 

xustificar brevemente os motivos de accións e plans, e argumentar de xeito sinxelo 

pero eficaz. 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

o B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, e 

aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos 

transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 

importante e deducindo o significado de palabras e das expresións non coñecidas.  

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

corporativo. 

o B3.3. Comprender información relevante en textos do seu interese, descritivos ou 

narrativos, de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se informa de 

acontecementos, se describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan 

opinións, crenzas ou valores con expresións sinxelas. 

o B3.4. Comprender en textos formais un repertorio básico de expresións fixas para 

rexeitar (agradecendo ou xustificando), acceder (con reservas ou condicións); expresar 

posibilidade, imposibilidade ou obriga de facer algo; conceder e denegar (con ou sen 

obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer algo. 

o B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, 

que traten de asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou relevantes 

para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un 

léxico de uso co-mún, tanto de carácter xeral como máis específico. 

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 
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o B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estrate-xias 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. 

o B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou 

relativa aos seus estudos ou á súa formación. 

o B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera soporte, con información, instrucións e 

indica-cións básicas e opinións sinxelas, destacando os aspectos que resulten 

importantes ou do seu interese para o tema que se trate. 

o B4.4. Producir correspondencia formal básica para solicitar ou dar información 

relativa a bens e servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como 

mediación lingüística, de ser o caso, cunha presentación do texto limpa e ordenada. 

o B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 

coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 

os recursos de cohesión, as convencións or-tográficas e os signos de puntuación máis 

comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter xeral como máis específico dentro da propia área de espe-

cialización ou de interese. 

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

o B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa suficiente fluidez para facerse 

entender, aínda que poidan producirse pausas e mesmo se as persoas interlocutoras 

poden necesitar repeticións cando se trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, 

en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

o B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

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

recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos dos 

textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de 

escritura de textos en internet. 

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

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e contorno 

socioeconómico, relacións interpersoais (xera-cionais ou nos ámbitos educativo, 

ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e valores), así como os 

aspectos culturais xerais que permitan comprender e expresar adecuadamente 

información e ideas presentes nos textos. 

o 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. 

o 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. 

o B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo e 

un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos 

habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a información de 

xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila. 
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o B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 

 

7.7. Criterios de cualificación e promoción na ESO 

 

O alumnado será debidamente informado a comezos de curso de cales son os criterios de cualificación 

que se van aplicar. 

A Dirección do centro, en base ao que se decida en Comisión de Coordinación Pedagóxica, determina 

como se reparten os tres periodos de avaliación ao longo do curso. 

En cada un deses periodos, o alumnado recibirá unha avaliación numérica, froito da suma das medias 

obtidas nos distintos apartados que debullaremos a continuación. 

Sumando eses distintos apartados, o alumnado deberá acadar unha nota de 5 para considerar que a 

materia está superada en cada avaliación. 

Ao rematar o curso no mes de xuño, o alumnado recibirá unha nota final resultado da media das tres 

notas de avaliación obtidas ao longo do curso. 

O curso considerarase superado se obtén unha media igual ou superior a 5.  

Tendo en conta que a avaliación é contínua, non faremos media se un/unha alumno/a obtén unha nota 

inferior a 4 na terceira avaliación. Neste caso, consideraremos que o curso non foi superado e será 

necesario presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

Estes son os distintos apartados que se terán en conta á hora de calcular a nota de cada unha das tres 

avaliacións parciais, así como a súa ponderación: 

 

- 1º ESO 

 

BLOQUES ESTÁNDARES 
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais B1.1. - B1.2. - B1.3. - B1.4. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (tests de 
comprensión oral) 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos orais 
B2.1. - B2.2. - B2.3. - B2.4. - 

B2.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupo 

20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos 
escritos 

B3.1. - B3.2. - B3.3. - B3.4.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e 
síntese 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos escritos B4.1. - B4.2. - B4.3. - B4.4. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 

20% (2 Puntos) 
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I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

Coñecemento da lingua, e 
consciencia intercultural e 

plurilingüe 

B5.1. - B5.2. - B5.3. - B5.4. - 
B5.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 puntos) 

 

- 2º ESO 

 

BLOQUES ESTÁNDARES 
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais B1.1. - B1.2. - B1.3. - B1.4. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (tests de 
comprensión oral) 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos orais 
B2.1. - B2.2. - B2.3. - B2.4. - 

B2.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupo 

20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos 
escritos 

B3.1. - B3.2. - B3.3. - B3.4.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e 
síntese 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos escritos B4.1. - B4.2. - B4.3. - B4.4. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e 
consciencia intercultural e 

plurilingüe 

B5.1. - B5.2. - B5.3. - B5.4. - 
B5.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 

20% (2 puntos) 
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I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

- 3º ESO 

 

BLOQUES ESTÁNDARES 
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais 
B1.1. - B1.2. - B1.3. - B1.4. - 

B1.5. - B1.6. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (tests de 
comprensión oral) 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos orais B2.1. - B2.2. - B2.3. - B2.4. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupo 

20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos 
escritos 

B3.1. - B3.2. - B3.3. - B3.4. - 
B3.5. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e 
síntese 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos escritos B4.1. - B4.2. - B4.3. - B4.4. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e 
consciencia intercultural e 

plurilingüe 

B5.1. - B5.2. - B5.3. - B5.4. - 
B5.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 puntos) 

 

- 4º ESO 

 

BLOQUES ESTÁNDARES 
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais 
B1.1. - B1.2. - B1.3. - B1.4. - 

B1.5. - B1.6. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 

20% (2 Puntos) 
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P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (tests de 
comprensión oral) 

Produción de textos orais B2.1. - B2.2. - B2.3. - B2.4. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupo 

20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos 
escritos 

B3.1. - B3.2. - B3.3. - B3.4. - 
B3.5. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e 
síntese 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos escritos B4.1. - B4.2. - B4.3. - B4.4. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e 
consciencia intercultural e 

plurilingüe 

B5.1. - B5.2. - B5.3. - B5.4. - 
B5.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 puntos) 

 

A participación nas probas orais e escritas e a entrega ou presentación en prazo dos traballos e deberes 

solicitados son obrigatorias. Calquera impedimento á hora de respectar as normas establecidas deberá 

ser debidamente xustificado para poder recuperar ditas probas ou traballos. 

No caso de que un/unha alumno/a non se presente a unha proba na data estipulada e que esa falta de 

asistencia non sexa debidamente xustificada, o/a alumno/a non poderá recuperar dita proba. O 

profesorado elaborará posteriormente unha proba específica para o alumnado en cuestión, que 

recollerá toda a materia da que non se examinase no seu momento. 

Faise constar tamén que en caso de faltas de asistencia repetidas coincidindo con probas escritas e/ou 

orais, esas faltas xa non poderán ser xustificadas directamente polos pais ou titores legais do 

alumnado afectado; as faltas deberán ser xustificadas mediante a presentación do pertinente 

documento escrito (certificado médico, certificado de asistencia a visita ou probas médicas, 

convocatoria oficial por parte de calquera organismo público ou privado, etc.). 

Faise constar tamén que o feito de non presentar os deberes feitos ou os traballos escritos solicitados 

no prazo establecido acarreará unha penalización nos bloques de Coñecemento da lingua e Produción 

de textos escritos respectivamente: cada vez que o profesorado comprobe que un/unha alumno/a vén 

cos deberes sen facer, restaráselle a dito/a alumno/a 0,1 puntos na media do bloque de Coñecemento 

da lingua; e por cada día de atraso na entrega dun traballo escrito, restaráselle ao alumnado implicado 

0,1 puntos sobre o resultado de dito traballo. 
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No caso de negarse a realizar unha proba oral, o alumnado implicado non poderá recuperar dita proba. 

A proba constará como “non presentada” na rúbrica que permite a cualificación do alumnado. O/a 

profesor/a e o/a alumno/a asinarán dita rúbrica, e o resultado da proba será 0 (cero). 

O alumnado que non acade unha nota final igual ou superior a 5, segundo o exposto anteriormente 

para o cálculo da nota final de xuño, deberá presentarse a unha proba extraordinaria en setembro que 

derivará nunha nota de avaliación extraordinaria, que deberá ser igual ou superior a 5 para determinar 

que a materia foi superada. 

Tendo en conta que nesa proba de setembro non podemos avaliar o bloque 2 de Produción de textos 

orais, estes serán os apartados que se terán en conta para o cálculo na nota final así como a súa 

ponderación: 

- Avaliación extraordinaria de setembro: 
BLOQUES PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais 20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos escritos 30% (3 Puntos) 

Produción de textos escritos 30% (3 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 20% (2 Puntos) 

 

Queremos facer constar que o traballo desenvolvido en posibles periodos de confinamento terá o 

mesmo valor e recibirá a mesma ponderación exposta anteriormente a efectos de cualificación. 

En periodos de confinamento individuais ou colectivos, o alumnado deberá presentar tarefas 

relacionadas cos 5 bloques avaliables segundo a LOMCE. 

As cualificacións destas tarefas sumaranse ás das tarefas ou probas realizadas presencialmente á hora 

de calcular a media obtida en cada un dos bloques avaliados. 

Tamén facemos constar que, a expensas de posibles instrucións contrarias por parte das institucións 

competentes, durante os periodos de confinamento individuais ou colectivos, seguiremos 

desenvolvendo a programación mediante todas as ferramentas TIC ao noso alcance e que todo o 

desenvolvido mediante estas ferramentas será obxecto da pertinente avaliación e posterior 

cualificación. 

Loxicamente, no caso de que determinado alumnado por circunstancias persoais non poida acceder a 

todo o traballado mediante ferramentas TIC, o profesorado facilitaralle dito material polas canles 

dispoñibles en cada caso. 

 

7.8. Criterios de cualificación e promoción en Bacharelato 

 

O alumnado será debidamente informado a comezos de curso de cales son os criterios de cualificación 

que se van aplicar. 

A Dirección do centro, en base ao que se decida en Comisión de Coordinación Pedagóxica, determina 

como se reparten os tres periodos de avaliación ao longo do curso. 

En cada un deses periodos, o alumnado recibirá unha avaliación numérica, froito da suma das medias 

obtidas nos distintos apartados que debullaremos a continuación. 

Sumando eses distintos apartados, o alumnado deberá acadar unha nota de 5 para considerar que a 

materia está superada en cada avaliación. 

Ao rematar o curso no mes de xuño, o alumnado recibirá unha nota final resultado da media das tres 

notas de avaliación obtidas ao longo do curso. 

O curso considerarase superado se obtén unha media igual ou superior a 5.  

Tendo en conta que a avaliación é contínua, non faremos media se un/unha alumno/a obtén unha nota 

inferior a 4 na terceira avaliación. Neste caso, consideraremos que o curso non foi superado e será 

necesario presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

Estes son os distintos apartados que se terán en conta á hora de calcular a nota de cada unha das tres 

avaliacións parciais, así como a súa ponderación: 

 

- 1º Bacharelato 
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BLOQUES ESTÁNDARES 
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais 
B1.1. - B1.2. - B1.3. - B1.4. - 

B1.5. - B1.6. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (tests de 
comprensión oral) 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos orais B2.1. - B2.2. - B2.3. - B2.4. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupo 

20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos 
escritos 

B3.1. - B3.2. - B3.3. - B3.4. - 
B3.5. - B3.6. - B3.7. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e 
síntese 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos escritos 
B4.1. - B4.2. - B4.3. - B4.4. - 

B4.5. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e 
consciencia intercultural e 

plurilingüe 

B5.1. - B5.2. - B5.3. - B5.4. - 
B5.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 puntos) 

 

- 2º Bacharelato 

 

BLOQUES ESTÁNDARES 
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais 
B1.1. - B1.2. - B1.3. - B1.4. - 

B1.5. - B1.6. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (tests de 
comprensión oral) 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos orais 
B2.1. - B2.2. - B2.3. - B2.4. - 

B2.5. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 

10% (1 Punto) 
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P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupo 

Comprensión de textos 
escritos 

B3.1. - B3.2. - B3.3. - B3.4. - 
B3.5. - B3.6. - B3.7. 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación  
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e 
síntese 

20% (2 Puntos) 

Produción de textos escritos 
B4.1. - B4.2. - B4.3. - B4.4. - 

B4.5. 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

30% (3 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e 
consciencia intercultural e 

plurilingüe 

B5.1. - B5.2. - B5.3. - B5.4. - 
B5.5.  

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 
 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos) 
 
P3: Análise das producións 
do alumnado 
I3: Producións orais ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

20% (2 puntos) 

 

A participación nas probas e a entrega ou presentación en prazo dos traballos solicitados son 

obrigatorias. Calquera impedimento á hora de respectar as normas establecidas deberá ser 

debidamente xustificado para poder recuperar ditas probas ou traballos. 

No caso de que un/unha alumno/a non se presente a unha proba na data estipulada e que esa falta de 

asistencia non sexa debidamente xustificada, o/a alumno/a non poderá recuperar dita proba. O 

profesorado elaborará posteriormente unha proba específica para o alumnado en cuestión, que 

recollerá toda a materia da que non se examinase no seu momento. 

Faise constar tamén que en caso de faltas de asistencia repetidas coincidindo con probas escritas e/ou 

orais, esas faltas xa non poderán ser xustificadas directamente polos pais ou titores legais do 

alumnado afectado; as faltas deberán ser xustificadas mediante a presentación do pertinente 

documento escrito (certificado médico, certificado de asistencia a visita ou probas médicas, 

convocatoria oficial por parte de calquera organismo público ou privado, etc.). 

Faise constar tamén que o feito de non presentar os deberes feitos ou os traballos escritos solicitados 

no prazo establecido acarreará unha penalización nos bloques de Coñecemento da lingua e Produción 

de textos escritos respectivamente: cada vez que o profesorado comprobe que un/unha alumno/a vén 

cos deberes sen facer, restaráselle a dito/a alumno/a 0,1 puntos na media do bloque de Coñecemento 

da lingua; e por cada día de atraso na entrega dun traballo escrito, restaráselle ao alumnado implicado 

0,1 puntos sobre o resultado de dito traballo. 

No caso de negarse a realizar unha proba oral, o alumnado implicado non poderá recuperar dita proba. 

A proba constará como “non presentada” na rúbrica que permite a cualificación do alumnado. O/a 

profesor/a e o/a alumno/a asinarán dita rúbrica, e o resultado da proba será 0 (cero). 

O alumnado que non acade unha nota final igual ou superior a 5, segundo o exposto anteriormente 

para o cálculo da nota final de xuño, deberá presentarse a unha proba extraordinaria en setembro que 
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derivará nunha nota de avaliación extraordinaria, que deberá ser igual ou superior a 5 para determinar 

que a materia foi superada. 

Tendo en conta que nesa proba de setembro non podemos avaliar o bloque 2 de Produción de textos 

orais, estes serán os apartados que se terán en conta para o cálculo na nota final así como a súa 

ponderación: 

- Avaliación extraordinaria de setembro: 
BLOQUES PONDERACIÓN 

Comprensión de textos orais 20% (2 Puntos) 

Comprensión de textos escritos 30% (3 Puntos) 

Produción de textos escritos 30% (3 Puntos) 

Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 20% (2 Puntos) 

 

Queremos facer constar que o traballo desenvolvido en posibles periodos de confinamento terá o 

mesmo valor e recibirá a mesma ponderación exposta anteriormente a efectos de cualificación. 

En periodos de confinamento individuais ou colectivos, o alumnado deberá presentar tarefas 

relacionadas cos 5 bloques avaliables segundo a LOMCE. 

As cualificacións destas tarefas sumaranse ás das tarefas ou probas realizadas presencialmente á hora 

de calcular a media obtida en cada un dos bloques avaliados. 

Tamén facemos constar que, a expensas de posibles instrucións contrarias por parte das institucións 

competentes, durante os periodos de confinamento individuais ou colectivos, seguiremos 

desenvolvendo a programación mediante todas as ferramentas TIC ao noso alcance e que todo o 

desenvolvido mediante estas ferramentas será obxecto da pertinente avaliación e posterior 

cualificación. 

Loxicamente, no caso de que determinado alumnado por circunstancias persoais non poida acceder a 

todo o traballado mediante ferramentas TIC, o profesorado facilitaralle dito material polas canles 

dispoñibles en cada caso. 

 

8. AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Paralelamente á cualificación numérica que recibe o alumnado en cada materia, tamén haberá unha 

avaliación por competencias que valorará o grao de adquisición das distintas competencias clave. 

Tendo en conta que varias materias e polo tanto varios Departamentos dedácticos contribuímos á 

adquisición dunha determinada competencia clave, a avaliación por competencias deberá ser 

colexiada. 

É dicir que os responsables das materias que contribúen a adquisición dunha determinada 

competencia clave deberán reunirse para decidir de maneira colectiva en que medida o alumnado 

adquiriu dita competencia clave. 

 

9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

O profesorado non só avaliará as aprendizaxes do alumnado senón tamén os procesos de ensino e a 

propia práctica docente. 

Ademais de avaliar o seu traballo docente desde un punto de vista metodolóxico, cada profesor debe 

analizar a súa capacidade para xestionar o grupo/clase, para traballar a diversos niveis, para chegar á 

diversidade do alumnado con todo tipo de actividades e modos de avaliación. 

Co fin de axudarnos a avaliar e a mellorar a nosa tarefa docente, os profesores de francés disporemos 

do seguinte cuestionario, que derivará nas pertinentes tomas de decisión sobre posibles medidas de 

corrección, no seo do departamento de Francés nas reunións periódicas que se levarán a cabo: 

 

 

 

 

SI NON 
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Son capaz de utilizar diferentes 

técnicas metodolóxicas (traballo 

cooperativo, TIC) 
  

Planifico eficazmente as 

actividades a realizar na clase. 
  

Teño unha actitude positiva cara 

aos alumnos na miña clase de 

francés. 
  

Son capaz de abordar 
comportamentos disruptivos 

dunha maneira correcta e 

apropiada. 

  

Utilizo unha gran variedade de 

procedementos e de instrumentos 

de avaliación. 
  

Desenvolvo nos meus alumnos a 

auto-avaliación e a co-avaliación. 
  

Falo cos meus alumnos sobre os 

seus progresos e as súas 

dificultades de aprendizaxe. 
  

Estou regularmente en contacto 
cos titores dos alumnos para 

informarlles sobre o proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

  

 

10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DE PENDENTES 

 

No caso de alumnado que promocionou por méritos propios ou por imperativo legal e que ten a 

materia de Francés-2ª lingua estranxeira pendente, poñeremos en marcha un programa 

individualizado de reforzo e de recuperación da materia dividido en dous apartados: 

1) Seguimento dentro da aula por parte do profesorado que lle imparta a materia no curso no que 

está matriculado o alumnado en cuestión, ou seguimento en sesións específicas en tempo de 

recreo supervisadas polo xefe de Departamento: fichas de reforzo, pequenos traballos orais 

ou escritos e seguimento xeral da actitude e interese do alumnado (50%, 5 puntos da nota 

final). 

Dito traballo de reforzo realizarase mediante as ferramentas TIC dispoñibles en caso de 

situacións de confinamento individual ou colectivo e terá o mesmo valor có traballo 

desenvolvido presencialmente. 

2) Exame de recuperación da materia pendente en base aos contidos e aos estándares de 

aprendizaxe marcados para cada curso, na data marcada por Xefatura de Estudos, supervisado 

e corrixido polo xefe de Departamento (50%, 5 puntos da nota final). 

Esta proba poderá ser substituída por tarefas a entregar mediante as ferramentas TIC 

dispoñibles en caso de situación de confinamento individual ou colectivo. 

No caso de que o/a profesor/a responsable do seguimento na aula, en liña ou nas sesións de 

recuperación específicas considere que o traballo semanal do alumnado coa materia pendente así 

como a actitude amosada son satisfactorios, poderá dar a materia por superada cunha nota de 5, sen 

que o alumnado en cuestión teña a obriga de presentarse ao exame de recuperación; inda que sempre 

poderá presentarse igualmente se quere mellorar a súa nota. 
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Do mesmo xeito, o alumnado que non desenvolvese un traballo satisfactorio na aula, en liña ou nas 

sesións de recuperación, poderá presentarse ao exame de recuperación para intentar acadar unha nota 

mínima de 5 que lle permitirá superar a materia pendente. 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS  OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 

Cada alumno/a debe recibir unha atención individualizada, tendo en conta os seus coñecementos, as 

súas aptitutes e o seu nivel competencial inicial, así como a súa maneira de interactuar dentro do 

grupo-clase no que se atopa inmerso/a. 

A avaliación inicial debe permitirnos detectar posibles necesidades de actuación específica a nivel 

individual ou colectivo: posibles reforzos individuais ou colectivos; posibles medidas relacionadas 

coa convivencia no grupo-clase; posibles axustes metodolóxicos, etc. 

Para poder sacar as pertinentes conclusións e tomar así as medidas individuais ou colectivas 

pertinentes, basearémonos sobre a observación do traballo e da actitude individuais e colectivos nas 

primeiras semanas du curso, así como nos resultados dunha pequena proba inicial elaborada en base 

aos contidos mínimos vistos en cursos anteriores. 

Nesta proba avaliaremos contidos e destrezas relacionados coas catro competencias lingüísticas: 

comprensión/expresión oral, comprensión/expresión escrita. 

A partir deste seguimento e desta proba iniciais, poderemos determinar en que aspectos da lingua 

deberemos incidir ao longo do curso, a nivel individual ou colectivo, e con que enfoque metodolóxico. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Calquera profesor sabe por experiencia que non hai dous alumnos similares e que, incluso tratando 

ao comezo con principiantes, a diversidade de personalidades e de maneiras de aprender por parte de 

cada alumno pronto dá lugar a diferenzas significativas no grupo. E isto é o que fai a riqueza e o 

interese da ensinanza a grupos. 

No método utilizado aquí trátase de axudar o/a alumno/a a aceptar as diferencias entre as persoas, os 

países, as culturas, os acentos, e tamén as maneiras de aprender. Deste xeito o alumno crecerá 

coñecendo mellor aos demais e a si mesmo. 

A efectos prácticos, favoreceremos traballos colaborativos na medida das nosas posibilidades,  

relacionados cos contidos vistos en cada momento, e o traballo con fichas que propoñan diversas 

estratexias, máis ou menos complexas, para acadar uns mesmos obxectivos.  

No caso de que nun grupo determinado esteamos en presenza de alumnado repetidor, partiremos da 

experiencia do curso anterior. 

É dicir que se estamos ante alumnos/as que repiten curso pero que superaron a 2ª lingua estranxeira, 

darémoslles prioridade a comezos de curso á motivación coa que emprenden esta nova etapa, 

procurando fomentar o seu interese por seguir traballando de forma positiva nesta materia. 

Procuraremos “usar” e valorar os coñecementos previos deste alumnado como referencia para o resto 

do grupo nas distintas etapas que vaiamos seguindo na aprendizaxe da lingua. 

Grazas a estes reforzos positivos, procuraremos que o alumnado en cuestión mellore os resultados 

acadados no curso anterior e profundice no seu coñecemento da lingua. 

Se estamos ante alumnos/as que repiten curso e que tampouco superaron a 2ª lingua estranxeira, 

faremos unha análise previa das dificultades e das carencias que amosaron os alumnos/as en cuestión 

durante o curso anterior. 

Deste xeito poderemos facer fincapé nestes aspectos da aprendizaxe segundo nos vaiamos 

confrontando con eles ao longo do curso. 

Tamén procuraremos reforzar de forma positiva os aspectos da lingua nos que mellor se desenvolven 

estes alumnos/as para fomentar así o seu interese e a súa motivación nesta etapa educativa. 

Se é preciso, poñeremos en marcha todas as medidas de reforzo necesarias co fin de que estes 

alumnos/as repetidores poidan esta vez superar a materia (fichas individuais de reforzo, traballos 
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individuais complementarios, enfoques de aprendizaxe adaptados ás características do alumnado, 

etc.). 

Como sinalamos anteriormente, en 4º ESO e Bacharelato, podemos atoparnos ante determinados/as 

alumnos/as que optaron pola 2ª lingua estranxeira como materia específica sen a ter cursado en todos 

os cursos anteriores. 

Nestes casos tamén buscaremos as medidas de reforzo e de estímulo oportunas para que este 

alumnado sexa igualmente capaz de acadar un grao satisfactoria de consecución dos estándares de 

aprendizaxe estipulados en cada caso. 

Ademais destas medidas xerais, xunto co Departamento de Orientación, concretáronse as seguintes  

medidas específicas no eido das linguas estranxeiras para a elaboración de programas específicos 

personalizados: 

• Sinalar  obxectivos mínimos de cada tema a nivel de vocabulario e gramática. 

• Reducir a cantidade de vocabulario. 

• Non corrixir as faltas de ortografía, permitindo a transcrición fonética das palabras (por 

exemplo; orange-oranch), priorizando a integración oral das mesmas. 

• Permitir ter á vista en clase e en  probas de avaliación as fórmulas de estruturación gramatical 

das frases (por exemplo, Suxeito + verbo + adxectivo + nome). 

• Permitir ter á vista en clase e exames os esquemas de estruturación dos distintos tempos 

verbais (por exemplo, futuro: Pronome persoal + verbo auxiliar + participio). 

• Reducir a cantidad de libros de lectura obrigatorios así como adaptalos ao seu nivel lector. 

• Permitir avaliacións baseadas en maior medida no compoñente de comprensión oral, que no 

de lectura ou composición escrita. 

• Tempos extra. 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

O método que eliximos nos distintos cursos favorece o traballo colaborativo, o cal incide directamente 

na competencia social do alumnado: 

• Os códigos de conduta a respectar en xeral na vida cotiá tamén deben ser respectados no marco 

educativo e na aula, no grupo-clase e nos subgrupos de traballo. No seu traballo cotián, o 

alumnado vese animado a respectar as normas de cortesía, a saudarse, a respectar as quendas 

de palabra, a escoitar os demais, a respectar os seus esforzos para darse a entender malia as 

dificultades. 

• Segundo van pasando os textos e as actividades, o alumnado aprende a respectar as nocións 

fundamentais de individuo, de grupo, de organización do traballo, de igualdade entre homes 

e mulleres e de non discriminación, de sociedade e de cultura. O descubrimento dunha 

realidade diferente da súa propia, a do mundo francófono, dálle a oportunidade de adoptar 

unha actitude aberta e tolerante. 

• A competencia social está ligada ao benestar persoal e colectivo, que esixe entender como os 

individuos poden asegurarse un estado óptimo de saúde física e mental. Nese sentido, os 

documentos presentes no método relativos á ecoloxía, ás boas posturas, á importancia dunha 

boa alimentación e do exercicio do deporte, contribúen a desenvolver esta competencia. 

• As tarefas finais de cada unidade brindan a oportunidade de amosar unha actitude positiva: 

colaboración, valoración positiva da diversidade e do respecto polos demais, aceptación dos 

compromisos. As tarefas rematan deliberadamente nunha sección chamada “Eu e os demais”. 

Polo  que respecta ás competencias cívicas, o método propón unha sensibilización: 

• A conciencia de pertencer a unha sociedade occidental privilexiada está presente dende a 

primeira unidade mediante a campaña “Un caderno, un lapis, para os nenos de Senegal”. 

• O coñecemento doutro país dende un punto de vista “político” e histórico contribúe ao 

desenvolvemento dunha determinada competencia cívica; o método elixido contribúe a tal fin 

mediante o apartado titulado “Os símbolos de Francia”, no que atopamos informacións básicas 
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sobre a bandeira, o himno nacional, a festa nacional que dan unha perspectiva histórica e 

pública sobre o país no que naceu a lingua de aprendizaxe. 

• Dános acceso ao lema de Francia “Liberdade, igualdade, fraternidade”, perfecto para lembrar 

as nocións de democracia, de xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. 

• Atopamos finalmente unha páxina que personifica de maneira humorística algúns estereotipos 

sobre Francia para permitir logo unha reflexión sobre os prexuízos. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Polas circunstancias excepcionais inherentes a este período de pandemia, non prevemos a 

organización de ningunha actividade complementaria ou extraescolar, a expensas dunha evolución 

positiva de ditas circunstancias. 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 

DE MELLORA 

 

Co fin de velar por que os procesos de ensino e de avaliación que se desenvolven nas aulas se axusten 

á Programación didáctica e ás necesidades educativas do alumnado, levarase a cabo cando menos 

unha reunión dos membros do Departamento mensualmente, e unha reunión cada trimestre, ao final 

de cada avaliación, para facer seguimento do grao de desenvolvemento da Programación e dos 

resultados obtidos. 

Despois de cada avaliación, non só valoraremos os resultados do alumnado individualmente para así 

poder detectar posibles alumnos/as con necesidades educativas especiais, senón que valoraremos 

tamén os resultados dun grupo a outro para así poder detectar posibles desviacións. 

É dicir que se a porcentaxe de éxito dun grupo determinado ou dun nivel determinado fronte a outros 

é significativamente inferior, estudaremos os motivos que dan lugar a este situación, para así poder 

tomar as medidas oportunas, que poden incluír ou non unha modificación da programación didáctica. 

Os contidos e as decisións que se tomen nestas reunións de coordinación quedarán recollidos nas 

correspondentes actas do Departamento. 

Estas xuntanzas serán de especial interese para coordinar o traballo de profesores que compartan un 

mesmo nivel educativo. 

Tamén serán unha oportunidade para buscar solucións colexiadas ante eventuais problemas ou 

dificultades relacionados co desenvolvemento desta programación. 
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ANEXO I: ESTRUTURA HABITUAL DAS PROBAS ESCRITAS DE FRANCÉS NA ESO E 

1º BACHARELATO 

 

Esta será a estrutura habitual dunha proba escrita presencial na ESO e en 1º Bacharelato: os apartados 

nos que se dividirán as probas, o tipo de exercicios cos que se atopará o alumnado, así como a 

puntuación para cada apartado: 

 

- Comprensión oral (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Ditados adaptados ao nivel do alumnado. 

o Preguntas tipo test relacionadas con gravacións auténticas ou fabricadas, traballadas 

ou non previamente nas clases, adaptadas ao nivel do alumnado. 

o Exercicio de Verdadeiro/Falso relacionado con gravacións auténticas ou fabricadas, 

traballadas ou non previamente nas clases, adaptadas ao nivel do alumnado. 

o Preguntas pechadas relacionadas con gravacións auténticas ou fabricadas, traballadas 

ou non previamente nas clases, adaptadas ao nivel do alumnado. Estes preguntas darán 

lugar habitualmente a respostas curtas e precisas. 

 

- Comprensión escrita (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Preguntas tipo test relacionadas con textos escritos auténticos ou fabricados, 

traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do alumnado. 

o Exercicio de Verdadeiro/Falso relacionado con textos escritos auténticos ou 

fabricados, traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do 

alumnado. 

o Preguntas pechadas relacionadas con textos escritos auténticos ou fabricados, 

traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do alumnado. Estes 

preguntas darán lugar habitualmente a respostas curtas e precisas. 

o Preguntas abertas relacionadas con textos escritos auténticos ou fabricados, 

traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do alumnado. Estas 

preguntas esixirán por parte do alumnado unha pequena reflexión e interpretación das 

informacións presentes nos textos, tendo en conta sempre o nivel do alumnado. 

 

- Expresión escrita (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Elaboración por parte do alumnado de textos escritos de extensión variable, segundo 

o nivel do alumnado: redacións en base a temas concretos, diálogos relacionados con 

situacións de comunicación coñecidas, ou textos cun obxectivo comunicativo moi 

preciso (unha receita, un formulario con datos persoais, unha postal, ...). 

 

- Coñecemento da lingua (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Exercicios de gramática: construír, transformar ou completar oracións botando man 

de estruturas e ferramentas gramaticais vistas e traballadas previamente nas clases. 

o Exercicios de vocabulario: completar oracións, elaborar listados de palabras, 

identificar elementos de imaxes, sempre botando man do léxico visto e traballado 

previamente nas clases. 

o Exercicios de conxugación: conxugar directamente determinados verbos ou completar 

oracións con formas verbais correctas, botando man das formas e dos tempos verbais 

vistos e traballados previamente nas clases. 

o Exercicios sobre aspectos sociais ou culturais dos países francófonos: preguntas 

pechadas con respostas curtas e directas; preguntas máis abertas que dean lugar a unha 

pequena reflexión por parte do alumnado (dependendo do nivel do alumnado); 

exercicios tipo test; exercicios de Verdadeiro/Falso; ... Estes exercicios versarán sobre 

temas traballados ou introducidos previamente nas clases. 

 



 77 

ANEXO II: ESTRUTURA HABITUAL DAS PROBAS ESCRITAS DE FRANCÉS EN 2º 

BACHARELATO 

 

Esta será a estrutura habitual dunha proba escrita presencial en 2º Bacharelato: os apartados nos que 

se dividirán as probas, o tipo de exercicios cos que se atopará o alumnado, así como a puntuación 

para cada apartado: 

 

- Comprensión oral (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Ditados adaptados ao nivel do alumnado. 

o Preguntas tipo test relacionadas con gravacións auténticas ou fabricadas, traballadas 

ou non previamente nas clases, adaptadas ao nivel do alumnado. 

o Exercicio de Verdadeiro/Falso relacionado con gravacións auténticas ou fabricadas, 

traballadas ou non previamente nas clases, adaptadas ao nivel do alumnado. 

o Preguntas pechadas relacionadas con gravacións auténticas ou fabricadas, traballadas 

ou non previamente nas clases, adaptadas ao nivel do alumnado. Estes preguntas darán 

lugar habitualmente a respostas curtas e precisas. 

 

- Comprensión escrita (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Preguntas tipo test relacionadas con textos escritos auténticos ou fabricados, 

traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do alumnado. 

o Exercicio de Verdadeiro/Falso relacionado con textos escritos auténticos ou 

fabricados, traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do 

alumnado. 

o Preguntas pechadas relacionadas con textos escritos auténticos ou fabricados, 

traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do alumnado. Estes 

preguntas darán lugar habitualmente a respostas curtas e precisas. 

o Preguntas abertas relacionadas con textos escritos auténticos ou fabricados, 

traballados ou non previamente nas clases, adaptados ao nivel do alumnado. Estas 

preguntas esixirán por parte do alumnado unha reflexión e interpretación das 

informacións presentes nos textos, tendo en conta sempre o nivel do alumnado. 

 

- Expresión escrita (Puntuación máxima: 3 puntos): 

o Elaboración por parte do alumnado de textos escritos de extensión variable, segundo 

o nivel do alumnado: redacións en base a temas concretos, diálogos relacionados con 

situacións de comunicación coñecidas, ou textos cun obxectivo comunicativo moi 

preciso (unha receita, un formulario con datos persoais, unha postal, ...). 

 

- Coñecemento da lingua (Puntuación máxima: 2 puntos): 

o Exercicios de gramática: construír, transformar ou completar oracións botando man 

de estruturas e ferramentas gramaticais vistas e traballadas previamente nas clases. 

o Exercicios de vocabulario: completar oracións, elaborar listados de palabras, 

identificar elementos de imaxes, sempre botando man do léxico visto e traballado 

previamente nas clases. 

o Exercicios de conxugación: conxugar directamente determinados verbos ou completar 

oracións con formas verbais correctas, botando man das formas e dos tempos verbais 

vistos e traballados previamente nas clases. 

o Exercicios sobre aspectos sociais ou culturais dos países francófonos: preguntas 

pechadas con respostas curtas e directas; preguntas máis abertas que dean lugar a unha 

pequena reflexión por parte do alumnado; exercicios tipo test; exercicios de 

Verdadeiro/Falso; ... Estes exercicios versarán sobre temas traballados ou introducidos 

previamente nas clases. 
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ANEXO III: ESTRUTURA HABITUAL DAS PROBAS ORAIS DE FRANCÉS 

 

Paralelamente ao seguimento cotián do nivel de expresión oral do alumnado e dos seus esforzos por 

mellorar, haberá regularmente probas específicas de expresión oral. 

Esas probas poderán ser individuais ou en grupo, e terán unha puntuación máxima de 2 puntos na 

ESO e en 1º Bacharelato, e de 1 punto en 2º Bacharelato. 

Nesas probas, o alumnado deberá amosar a súa capacidade para: 

- Contestar a preguntas directas relacionadas con temas coñecidos e traballados previamente 

nas clases, botando man de estruturas gramaticais e de léxico traballados previamente. 

- Realizar pequenas exposicións, con ou sen o soporte dun texto escrito, con ou sen o apoio das 

TIC, sobre temas coñecidos e traballados previamente na casa ou nas clases. 

- Participar en entrevistas, traballadas previamente ou espontáneas, con ou sen o apoio dun 

texto escrito, sobre temas coñecidos e traballados previamente nas clases. 

- Facer comentarios espontáneos sobre imaxes expostas, recoñecendo as situacións ou os 

elementos que aparecen e utilizando estruturas gramaticais e léxico axeitados. 

Dadas as circunstancias excepcionais inherentes ao período de pandemia que vivimos, priorizaremos 

en todo momento as probas orais gravadas en vídeo e remitidas ao profesorado mediante as 

ferramentos TIC dispoñibles. 
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ANEXO IV: EXEMPLO DE RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS 

PROBAS ORAIS 

 

Exemplo de rúbrica para unha exposición oral individual 
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