
1

PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS, SEGUNDA
LINGUA ESTRANXEIRA

CURSO 2022-2023

I.E.S. MACÍAS O NAMORADO – PADRÓN.



ÍNDICE

1. índice paxinado.....................................................................................................2

2. Introdución e contextualización……………………………………………………….5

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias claves e obxectivos......8

4º- 2º ESO…………………………………………………………………………………….15

Concreción dos obxectivos 

Contidos por unidades

Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

Secuenciación e temporalización

Criterios de avaliación 

Mínimos esixibles

Organización de actividade de seguemento e avaliación das materias

4ºESO..........................................................................................................................85

Obxectivos

Concrecións de cada estándar de aprendizaxe

Secuenciación

Mínimos esixibles

Procedementos de avaliación 

Concrecións metodolóxicas 

Materiais e recursos didácticos 

Criterios de avaliación Criterios 

de cualificación

Seguemento e avaliación das pendentes.



2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

9. 2º BAC…………………………………………………………..113

Obxectivo

s Contidos

Concrecións dos estándares de 

aprendizaxe Secuenciación

Mínimos esixibles

Procedementos de avaliacióCriterios de 

avaliación Criterios de cualificación

Seguemento e avaliación das pendentes

Deseño de avaliación inicial e medidas para adoptar en función dos resultados

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

en función dos resultados académicos e procesos de mellora

11. Información ao alumnado

12. Sinatura

13. Proxecto lingüístico

14. Anexo I: Situacións debibo á Covid-19

ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO

2.1. DATOS XERAIS DO DEPARTAMENTO

O curso académico 2022-2023 o Departamento de Francés conta con dous profesores

con destino definitivo no centro, M.ª Rosa Enríquez Noya, que é a xefa do departamento

(ten en total 19  horas de clase de francés), e Pedro Expósito, profesor titular de Latín e

grego que impartirá 2 horas en 1º ESO B.

María Rosa Enríquez Noya impartirá por tanto clase de francés en:

    -4º ESO (A/B)                  (Francés)                   3 horas

    -2º BAC (A/B/C)               (Francés 2ª lingua)    3 horas

    -1º BAC (A/B)                  (Francés 2ª lingua)     4 horas

       -2º de ESO A/B (Francés 2ª lingua)   4 
horas



- 1º de ESO A (Francés 2ª lingua) 2 
horas

- 3º de ESO A (Francés 2ª lingua)   3 
horas

O alumnado cursa o francés como segunda lingua estranxeira,  optativa na ESO e

BAC. Isto implica que elixe libremente esta opción. Este feito é positivo xa que o

interese  pola  materia  é  practicamente  xeral,  aínda  que  haxa  que  loitar  contra  un

problema: os niveis de coñecemento totalmente diferentes que se dan dentro da aula.

Isto fai que o aproveitamento sexa dispar. Por outra banda, o  centro atópase nun

medio urbano, dun contexto sociocultural medio, con pouca emigración. O alumnado

non é conflitivo e provén maioritariamente dos colexios próximos.



En  canto  ao  ensino  do  Francés  como  segunda  lingua  estranxeira  no  noso  centro,

cómpre sinalar as seguintes premisas de cara ao presente curso:

-A eliminación da convocatoria extraordinaria de setembro nos cursos da ESO e 1º de
Bacharelato. Por esta razón a avaliación ordinaria se realizará a partir do 6 de xuño, así é
que haberá que dar os contidos dende setembro a maio, puidendo utilizar as semanas de
xuño para repasar ou, se é posíbel, adiantar materia do vindeiro curso académico.

-A 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

opcional e nos que se perde parte do alumnado. A razón desta perda é a preferencia

por  se  orientar cara a outras materias opcionais, xeneralmente pola súa menor carga

lectiva.  Temos  presente  a  posibilidade  de  nos  atopar  cunha  gran  diversidade  de

capacidades  e  motivacións.  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. A necesidade de iniciar a

aprendizaxe de linguas estranxeiras dende idades temperás dentro do contexto europeo

vén avalada por razóns educativas, culturais e sociais.

O  feito  de  que  o  alumnado  se  familiarice  con  outros  códigos  contribuirá  ao  seu

desenvolvemento integral,  alén dun maior coñecemento da súa propia lingua,  o que

facilitará o entendemento entre falantes e culturas, e favorecerá actitudes de tolerancia

e respecto na comunidade internacional.

Seguindo  as  indicacións  do  Consello  de  Europa,  a  finalidade  que  se  persegue  na

aprendizaxe da lingua estranxeira é que o alumnado acade de forma progresiva graos

de competencia comunicativa que lle permitan realizar unha serie de actividades. Con

este fin, proporcionaranse os coñecementos necesarios para lograr un nivel  de

competencia que continuará desenvolvéndose na Educación Secundaria Obrigatoria.

Dada a complexa armazón que supón o proceso de ensino e aprendizaxe da lingua

estranxeira,  no  que  inflúen  factores  cognitivos,  afectivos  e  sociais,  consideraranse

enfoques  cognitivos  e  socioculturais  favorecedores  da  aprendizaxe  que  teñan

significado para o alumnado. Os contidos organizaranse en torno a dous eixes:

I.) Habilidades comunicativas e usos da lingua.

II.) Aspectos socioculturais.

O primeiro inclúe as destrezas lingüísticas e comunicativas así como aqueles usos da

lingua demandados polas situacións de comunicación



O segundo refírese a aspectos sociais  e culturais tales como fórmulas de relación

persoal e social, formas de organización social, costumes e tradición. A pretensión é

polo tanto ter conta da reforma do apartado d), do artículo 9, proposta pola LOMLOE

( d- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las

personas,  la  igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la  no

discriminación  de  personas  por  motivos  de  etnia,  orientación  o  identidad  sexual,

religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.») , alén de fomentar o esforzo e

a confianza na propia capacidade para aprender a lingua estranxeira. 

En  Europa  numerosos  países  utilizan  o  francés como lingua  nacional.  Daquela,  a

aprendizaxe dos idiomas é indispensábel, e o francés deveu, sen dúbida, unha baza

importante para o desenvolmento neste territorio. Ademais disto -ser un idioma rico e

moi estendido-. Franza é un país veciño do noso.

 2.2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA

        ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Real  Decreto,  1631/2006,  polo  que  se  establecen  as  ensinanzas  mínimas

correspondentes á ESO (BOE 5/01/2007)

Decreto 133/2007 polo que se establece o currículo da ESO na  Comunidade

autónoma de Galicia (DOG 13/07/2007) Orde 06/09/2007 pola que se desenvolve a

implantación da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 12/09/2007)

Orde 21/12/2007 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado da ESO,

Orde 23/06/2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007. (DOG

24/06/2008)

Teremos conta da reforma que a LOMLOE estabelece ao respecto da LOE nalgúns

dos  seus  artigos  referidos  á  aprendizaxe  competencial,  autónoma,  significativa  e

reflexiva,  na  medida  do  posíbel,  dado  que  na  nosa  Comunidade,  aínda  non  se

implantará a nova Lei neste curso académico, polo menon non na súa súa totalidade.

No entanto, si é posíbel prestar atención ás propostas da LOMLOE, en trazos xerais, e

intentar poñelas en funcionamento nas aulas de francés. Por riba de todo naqueles

aspectos  que  fan  referencia  á  Igualdade  de  Xénero,  á  Educación  Intercultural,

Educación para a Paz, a Sostenibilidade, dada a emerxencia climática, e de acordo co

estabelecido  na  Axenda  2030.  (Se  ofrece  también  una  nueva  redacción  de  los



artículos  dedicados  a  educación  secundaria  obligatoria.  En  esta  etapa  se  debe

propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las

materias  que  aparecen  enunciadas  en  el  articulado,  y  que  podrán  integrarse  en

ámbitos.  La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y

científico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia

y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de

manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad

entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación

entre iguales)

ETAPA: BACHARELATO

Real  Decreto,  1467/2007,  polo  que  se  establecen  as  ensinanzas  mínimas

correspondentes á BACHARELATO (BOE 06/11/2007).

Decreto 126/2008 polo que se establece o currículo do BACH na Comunidade

autónoma de Galicia (DOG 23/06/2008)

Orde 24/06/2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas

de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 27/06/2008)

Orde 28/07/2009 pola que se establecen medidas para facer efectiva a aplicación da

sentenza do 02/02/2009 da Sala Terceira do Tribunal Supremo sobre a avaliación e

promoción en primeiro de bacharelato. (DOG 03/08/2009)

Orde) 25/06/2008. pola que se establece a relación de materias optativas do

bacharelato e o seu currículo e se regula a súa oferta. (DOG 27/06/2008).

LEXISLACIÓN LOMCE- Currículo ESO e Bacharelato. Decreto 86/2015 de 25 de xuño



 3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVES

A formación académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número

limitado de anos, mais a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata

nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías

da información e a comunicación permitirá acceder a este instrumento para obter a

información que en cada momento se precise (obviamente, despois de analizarse a

súa calidade).

Se ademais temos en conta que moitas veces é imposíbel tratar en profundidade

todos  os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesa

competencia, a de aprender a aprender. Para os cursos nos que se implanta a LOMCE

no presente curso, o Decreto 86/2015 do 25 de xuño, no seu artigo 3, define cales son

as competencias clave.

A efectos prácticos, ímonos guiar por este último documento para definir cales son

estas competencias, tanto para a ESO como para Bacharelato.

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)

Dende un punto de vista xeral, tendo en conta que máis adiante describiremos de 

maneira pormenorizada como se relacionan os distintos contidos coas distintas 

competencias clave, podemos sinalar que, obviamente, a materia de Francés 2ª lingua

estranxeira incide de maneira especial na competencia en comunicación lingüística; 

aínda que tamén supón una ferramenta esencial para outras aprendizaxes non 

lingüísticas: Educación para a Paz, Educación Intercultural, Sostenibilidade, Dereitos 

Humanos e da Infancia.

A organización da aprendizaxe farase mediante tarefas, o que servirá para integrar e

sintetizar diversas competencias.



Competencias na LOMLOE

A  inclusión  das  competencias  básicas  no  currículo  educativo  ten  como  obxectivo

conseguir, mediante a súa adquisición, integrar as aprendizaxes formais, propias de

cada área, coas non formais, así como poñer en relación os contidos aprendidos entre

as diferentes áreas e utilizalos en diferentes situacións e contextos.

3.1. Competencia en Comunicación Lingüística. CCL

- Desenvolver habilidades comunicativas para interactuar de xeito competente 

nas diferentes esferas da actividad social.

- Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés.

- Ser quen de se expresar en francés, oralmente e por escrito, utilizando 

as convencións e a linguaxe apropiadas a cada situación.

-Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a

diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.

-Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas.

-Recoñecer e aprender as regras de funcionamento da lingua francesa a partir dos

idiomas que xa coñece.

3.2. Competencia Dixital.CD

-Acceder a todo tipo de información que se poida atopar en francés.

-Empregar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo 

electrónico, en intercambios...

-Crear contextos sociais e funcionais de comunicación.

-Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos

-Reflexionar sobre o funcionamento e uso das novas tecnoloxías para a obtención de 
información veraz.

3.3.Competencia Social e cívica.CSC

- Empregar o francés como canle de comunicación e transmisión cultural.
-Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferenzas 

culturais entre falantes de distintas linguas. (Educación Intercultural e Educación 

para a Paz)



- Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade 

dos interlocutores.

- Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demáis, desenvolver a habilidade 

para construír diálogos, tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros, 

e favorecer o feito de aprender de e tamén cos outros. (Educación para a Paz)

3.4.Conciencia e expresións culturais. CCEC

- Aproximarse mediante o estudo da lingua a outros autores que contribuíron 

desde distintas áreas á manifestación artística.

- Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as  

diversas manifestacións culturais e artísticas.

- Elaborar traballos creativos individualmente e en grupo.

- Realizar representacións de simulacións e narracións.

3.5.Competencia para Aprender a Aprender. CAA

- Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír 

coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e 

emocións.

- Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor 

e que estratexias son máis eficaces.

- Ser consciente da importancia da atención, a concentración, a memoria, a

comprensión, etc. para afrontar o reto da aprendizaxe.

3.6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. CSIEE

- Adquirir  conciencia  de  valores  e  actitudes  tales  como  a  responsabilidade,  a

perseverancia, o autocoñecemento, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o

control emocional, a capacidade de elixir, asumir riscos...

- Ser capaz de elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levar adiante accións

tanto no plano individual coma grupal.



-Conseguir transformar as ideas en accións pasando polas fases de análise,

desenvolvemento, planificación, toma de decisións, actuación, avaliación, 

autoavaliación, conclusións e posibles melloras.

- Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo.

-Poñerse no lugar do outro, valorar as súas ideas, dialogar e negociar, ser asertivos e

traballar de forma cooperativa e flexible, empatizar, ter espírito de superación e asumir

riscos.

3.7. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

CMCCT

3.8. Conciencia e expresións culturais. CCEL

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o

alumno cando finaliza a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa

vida persoal e laboral son as seguintes: Nunha competencia non hai saberes que se

adquiren exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela, sobre todo

nesta e para esta. Con todo o que o alumno aprende nas diferentes materias -e non só

na institución escolar- constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe

servirlle  para o conxunto da súa vida, de xeito que sexa capaz de a utilizar en

momentos precisos e en situación distintas.

A linguaxe é, a estes efectos, paradigmática. Daquela, calquera desas competencias

poden acadarse, se non en todas si na maioría das materias curriculares -isto esixe a

coordinación entre departamentos-, e, polo tanto, poderá empregar estas

competencias en todas estas materias, independentemente de cal ou cales llas tivesen

proporcionado  (transversalidade).  Ser  competente  debe  garantir  que  se  consigan

determinadas aprendizaxes,  pero tamén, non o esquezamos, que se logren outras,

tanto  na  propia  institución  escolar  coma  fóra  dela,  polo  que  a  aprendizaxe  será

permanente. Así, por exemplo, un alumno será quen de se comunicar en situacións

moi diversas, algunhas das cales nin sequera imaxina.

Non todas as competencias citadas anteriormente teñen a súa presenza no currículo

desta materia. Si que a teñen, sobre todo, a competencia en comunicación lingüística,

a competencia en aprender a aprender, a competencia social e cidadá, a competencia

no tratamento da información, competencia dixital e a competencia artística e cultural,

sen descartar que as demais tamén poidan ser traballadas nalgún momento do curso,



como, por exemplo, a de autonomía e iniciativa persoal, especialmente. A avaliación

de  competencias  básicas  é  un  modelo  de  avaliación  distinto  ao  dos  criterios  de

avaliación, tanto porque se aplica en diferentes momentos doutras avaliacións, como

porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se partimos de que as

competencias  básicas  supoñen  unha  aplicación  real  e  práctica  de  coñecementos,

habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é

reproducir situacións o máis reais posíbeis de aplicación. Nestas situacións o habitual

é  que  o  alumno  se  sirva  desa  bagaxe  acumulada  -todo  tipo  de  contidos-  pero

responda,  sobre  todo,  a  situacións  prácticas.  Deste  xeito,cando  avaliamos

competencias estamos a avaliar preferentemente, aínda que non só, procedementos e

actitudes, de aí que as relacionemos cos criterios de avaliación con maior carácter

procedemental e actitudinal.

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA: LOMLOE

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas

as capacidades que lles permitan:

a) Asumir con responsabilidade os seus deberes.

b) Coñecer e exercer os seus dereitos e os do resto de compañeiras e compañeiros.

c) Poñer en práctica a tolerancia e respecto cara as demais persoas (Ed. para a Paz e 
Ed. Intercultural)

d) Cooperar e ofrecer solidariedade ao resto de compañeiras e compañeiros.

e) Exercitarse  no  diálogo  para  favorecer  a  igualdade  entre  as  persoas,  homes  e

mulleres, asumindo que é esta igualdade un valor imprescindíbel para calquera

cidadán ou cidadá dunha sociedade plural e democrática.

f) Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual ou en equipo, como

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como

medio de desenvolvemento persoal

g) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera

outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que

impliquen discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de

violencia contra a muller (Igualdade de Xénero e diversidade sexual)



h) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

A  pretensión  é  respectar  a  reforma  do  apartado  “k”,  do  artículo  23,  proposta  na

LOMLOE («k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el  desarrollo

personal y social.  Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en

toda su diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la

salud,  el  consumo,  el  cuidado,  la  empatía  y  el  respeto  hacia  los  seres  vivos,

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

mejora.»)

i) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir

novos coñecementos con sentido crítico. Acadar unha preparación básica no campo

das tecnoloxías,  especialmente  as da información e  a comunicación.  Cómpre polo

tanto, poñer en valor, como vén indicado na reforma do apartado “e”, do artigo 23,

proposta na LOMLOE, o bo criterio no emprego das fontes de información, co fin de

discernir a información veraz da que non o é, alén dun uso ético das devanditas fontes

de información («e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de

información para, con sentido crítico, adquirir  nuevos conocimientos. Desarrollar  las

competencias  tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética  sobre  su

funcionamiento y utilización.”) 

j) Concibir  o coñecemento científico como un saber integrado,  que se estrutura en

materias, así como coñecer e aplicar  os métodos para identificar  os problemas en

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

k) 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.

l) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e

na  lingua  castelá,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  na

lectura e no estudo da literatura

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

n) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e



das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras

culturas do mundo.

ñ) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar

a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social.

o) 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 medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

p) Aprezar a creación artística e comprender a súa linguaxe, utilizando diversos

medios de expresión e representación.



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

artístico  de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

r) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

para o mantemento da identidade de Galicia,  e como medio de relación interpersoal e

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

4. 2ºESO

OBXECTIVOS

O traballo en 2º ESO constitúe unha continuación do traballo de iniciación feito en 1º

ESO. Dese xeito, os obxectivos xerais que buscamos son basicamente os mesmos, tal

como expoñemos a continuación:

O obxectivo para este nivel  consiste en garantir  cando menos o afianzamento nas

aptitudes descritas polo CECR para o nivel A1

Comprensión oral

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

contexto cotián, sobre temas próximos ao alumnado.

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.

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

domina o alumnado.

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

Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das posibilidades

duns principiantes.

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

cancións, secuencias, trabalinguas.

Memorizar e interpretar pequenas esceas dialogadas.

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.

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.

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;  exponer  diante  da  clase  traballos  preparados

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

as tarefas.

Comprensión escrita

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).

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.

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

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.

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.



CONTIDOS por unidades:

UNIDADE 1

Comprender, falar, entender

- Escoita e combinar sons e imaxes.

- Escoitar para identificar os nomes de diálogo.

- Escoitar para comprobar diálogo reconstruído.

- Escoitar unha canción sobre accións para aprender francés.

- Escoitar para comprobar asociacións entre preguntas e respostas.

- Escoitar para identificar frases con entonación ascendente.

- Escoitar un diálogo entre tres mozos que falan dun blog.

- Escoitar para identificar entonación en frases interrogativas, exclamativa e declarativa.

Conversa

- Responde as preguntas para presentar un blog persoal.

- Discutir o blog ideal por preguntas e respostas.



Ler

- Ler un cómic e entender quen está falando, e cando e onde el fai.

- Ler un vinhetas cómicas e asociar ás mesmas fragmentos de diálogo.

- Observar e describir un blog.

- Ler artigos sobre o posible perigo que pode representar o chat.

Escribir

- Elaborar unha lista de 10 accións para aprender francés.

- Coñecemento de estratexias de aprendizaxe de linguas

Gramática

- O presente do verbo aimer, savoir e connaître

- Frases interrogativas

- Declaracións negativas

- Il y a / il n'y a pas

- O futur proche



Vocabulario

- Vocabulario de clase e de aprendizaxe

- Cores

- Os números 1-50

- Blogs, Internet e ordenador

Fonética

- Entoacións (interrogativa, exclamativa e declarativa)

Estratexias de aprendizaxe

- Anticipar o significado do título eo tema da unidade.

- Anticipar o que vai ocorrer nas interaccións seguintes.

- Formular hipóteses sobre o significado do diálogo a través de camiños.

- Reflexionar sobre estratexias para aprender francés.

        -Reflexionar sobre o uso da tecnoloxía da información e a súa influencia na 

aprendizaxe.

-Social, cultural e intercultural

- A importancia de chat como práctica de comunicación entre os mozos.



- As prácticas de computación en Francia.

- O ordenador na escola.

UNIDADE 2

Comprender, falar, entender

- Escoitar e combinar sons e imaxes.

- Escoitar diálogos curtos e relacionar unha escena.

- Escoitar para ver o que o diálogo real.



- Facer un diálogo para as actividades anteriormente por un dos seus personaxes.

- Escoitar un diálogo para atopar unha frase que non citou un personaxe.

- Xogar a música (rap) sobre o tema de blogs para desenvolver o 

recoñecemento das vocais nasais.

- Escoitar un diálogo entre as persoas novas sobre as súas condicións 

materiais de estudo na casa.

- Escoitar un diálogo para atopar unha frase específica utilizada por un dos personaxes.

- Describir un apartamento e relacionalo para publicar un pequeno anuncio.

- Escoitar un fragmento da ópera de Bizet Carmen.

Conversa

- Expresar as actividades de lecer que permiten practicar unha lingua estranxeira.

- Interactuar cos compañeiros para discutir as actividades de lecer comúns.

- Discutir a visión de que todo o mundo tén de Francia e as relacións 

entre Francia e España.

Ler

- Ver algunhas imaxes, seleccionar unha e describi-la.

- Ler unha lista de vocabulario e seleccione algunhas palabras del.

- Ler e seleccionar expresións de frecuencia para describir as actividades de lecer.

- Ler textos sobre as relacións históricas entre Francia e España.

- Ler un texto sobre a natureza das relacións franco-española ao longo da historia.

- Ler un texto sobre artistas españois en París.

- Ler un texto sobre os mitos españois na cultura francesa.

- Ler unha mensaxe descritiva en que un home fala sobre o seu cuarto.

Escribir

- Descrición completa de un cuarto con preposicións.

- Responder a un cuestionario sobre a descrición da propia sala.

- Escribir un e-mail a explicar a un amigo (a) (a) como é o seu cuarto e 

que as súas condicións de material de estudo.

Gramática

- O passé composé

- A frecuencia

- Pronomes COD

- Os números ordinais

- Preposicións de lugar

Vocabulario

- As actividades de lecer

- Comunicación



- A casa: habitacións, mobles e decoración

- Familia

Fonética

-Vogais que son pronunciadas cos beizos arredondados e son pronunciadas cos beizos

separados

Estratexias de aprendizaxe

- Anticipar o que vai ver na unidade.

- Anticipar vai ocorrer nas seguintes interaccións.

- Anticipar e seleccione vocabulario para describir unha escena.

- Formular hipóteses para asociar imaxes e palabras.

Social, cultural e intercultural

- As relacións franco-española ao longo da historia.

- Artistas españois e mitos da cultura francesa.

UNIDADE 3

Comprender, falar e entender

- Escoitar os diálogos que falan proxectos de viaxes para mozos e mozas.

- Escoitar un diálogo para captar expresións típicas dunha conversa telefónica.

- Facer un diálogo para as actividades planeadas e asocialo a elas coas imaxes.

- Distinguir os sons [s] e [z].

- Escoitar un diálogo entre os mozos que realizaron un acto de 

solidariedade con un compañeiro.

- Escoitar unha canción de Jean-Jacques Goldman, La pluie.

Conversa

- Explique por que algunhas fotos poden ser asociados a determinadas accións.

- Interactuar co teléfono para convidar a alguén a unha festa.

- Interactuar co teléfono para rexeitar unha invitación.

- Interactuar para falar sobre o que vai facer na fin de semana, dependendo do clima.

- Interactuar para propoñer actividades interesantes preto de casa.

Ler

- Observar imaxes e escoller a que mellor ilustra o título da unidade.

- Observar a fragmentos de cómics e cuestións de comprensión de respostas.

- Observar Meteoroloxía e frases completas.

- Ler un texto sobre un novo aprendiz de acrobata ea súa paixón polo circo.

- Ler un texto sobre os estereotipos asociados co deporte por nenas.

- Ler unha serie de declaracións de mozos sobre gastar diñeiro actividades e lecer.

- Ler a letra dunha canción para comprende-lo mellor.



Escribir

- Escribir un e-mail a uns amigos franceses para dicir-lles o que facer na cidade.

- Frases meteoroloxía completos.

- Escribir un e-mail a explicar o clima na cidade en si.

Gramática

- Faire du / de / l / 'des + actividades

- Il faut + infinitivo

- A forma futur simple

- Os adverbios de intensidade: Peu, assez, tres, trop

- A hipótese (si + presente / futuro)

Vocabulario

- A conversa telefónica

- O culturais, deportivos e festivos

- O medio de transporte

- A previsión do tempo

Fonética

- Os sons [s] e [z]: recoñecemento e pronuncia

Estratexias de aprendizaxe

- Anticipar o que será feito na unidade.

- Extraer significado de elementos visuais, como os cómics.

- Atopar indutivamente as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.

Social, cultural e intercultural

- A solidariedade entre os mozos.

- Os horarios escolares.

- Xuventude e diñeiro de peto.

UNIDADE 4

Comprender, falar e entender

- Escoitar un diálogo entre un mozo e unha vendedora dunha tenda de roupa e tecidos.

- Escoitar un diálogo para entender tecidos e cores escollidos.

- Escoita dun diálogo entre os mozos durante unha festa.

- Escoitar un diálogo para atopar os ingredientes para facer un prato.

- Escoita e pronunciar expresións de manifestación de gustos.

- Escoitar e cantar unha canción sobre o prato chamado Ratatouille.

Conversa

- Interactuar para comparar imaxes asociadas a accións.



- Interpretar unha escena entre un vendedor e un comprador dun traxe.

- Discutir para expresar o que mellor se adapte á súa personalidade en 

termos de estilo e vestido.

- Interactuar para preparar unha festa a fantasía e pratos.

Ler

- Ler e asociar accións a foto.

- Ler unha lista de alimentos e identificar nel os ingredientes da receita de quiche.

- Ler un texto sobre a conformidade ou non-conformidade de mozos 

adolescentes franceses.

- Ler un texto para determinar o seu propio estilo de vestir.

- Ler as instrucións para facer unha máscara coa lista de materiais necesarios.

Escribir

- Producir un texto para describir o disfraz que quere mercar ou facer para unha festa.

- Escribir unha lista de ingredientes dun prato favorito e as súas cantidades.

Gramática

- A comparativa

- Pronomes COI

- O tempo presente de verbos Choisir e finir

- O plural de adxectivos e substantivos

- Partitivo, artigos e pronomes

Vocabulario

- Roupa, e accesorios

- Alimentación e cociñar

- Números - 60-1000

Fonética

- Sons [S], [{] e [g]: recoñecemento e pronuncia

Estratexias de aprendizaxe

- Anticipando o que está a ser estudada na unidade de asociar imaxes e accións.

- Anticipar vai ocorrer nas seguintes interaccións.

- Atopar indutivamente as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.

Social, cultural e intercultural

- Especialidades gastronómicas francesas.

- Utilización das marcas sobre os mozos adolescentes franceses.

- A forma de vestir dos mozos e da súa representación social.

UNIDADE 5

Comprender, falar e entender



- Escoita e combinar sons e imaxes.

- Escoita os diálogos entre os mozos nun parque.

- Xogar unha serie de frases con vocais nasais.

- Escoitar un diálogo para atopar un imperativo negativo.

- Escoitar a lectura dun poema de Chateaubriand.

Conversa

- Exprese o que podes facer para protexer a natureza.

Ler

- Observar nomes de animais e asocialos coas imaxes.

- Ollar para a foto e formular unha hipótese.

- Ler transcricións de diálogo e atopar un pronome relativo.- Ler os 

textos sobre as especies de animais en perigo de extinción.

- Ler un poema de Chateaubriand sobre o mar.

Escribir

- Producir un texto para ter un paseo que nos gusta con verbos de movemento.

- Escribir un texto para dicir por que hai animais en extinción e propoñer

accións para protexe-los.

Gramática

- O imperativo afirmativo e negativo, con pronome COD

- Pronomes relativos qui, que (qu ') e ou

- Adverbios Lugar de Ici, e là-bas

- O pronome en

- Expresión de causa

Vocabulario

- Os animais salvaxes

       Verbos de desprazamento   

Fonética

Vogais nasais: Recoñecemento e 

pronuncia Estratexias de 

aprendizaxe

Anticipando o que está a ser estudada na unidade de ollar para a relación 

entre imaxes e accións.

- Formular hipóteses de construír significado a partir de imaxes e frases.

-Atopar intuitivamente as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas. 

Social, cultural e intercultural

- Parque Natural de Pirineos e especies animais que habitan.

- A profesión en parques nacionais.



UNIDADE 6

Comprender, falar e entender.

- Escoitar frases para distinguir se eles están en presente perfecto ou imperfecto.

- Escoitar os diálogos entre algúns pais e mozos que retornaron dunha viaxe.

- Escoitar frases de 

distinguir [b] ou [v]. Conversa

- Diferenciar as consoantes [b] e [v].

- Interactuar nun diálogo entre un neno que quere ir ao estranxeiro e un pai.

- Exprese a dicir se quería ir a un albergue da xuventude.

- Interactuar para contar unha viaxe ao exterior.

Ler

- Observar un título e reflexionar sobre o seu significado.

- Ler a historia dun pai que fala sobre a súa experiencia co seu interlocutores,.

- Ler un texto e atopar nel os organizadores da progresión.

- Ler un texto sobre albergues en Francia.

- Ler un texto sobre unhas vacacións.

- Ler un texto sobre as estancias de linguaxe.

- Ler un texto sobre o que os franceses gastan cando viaxan.

- Ler un fragmento do Le Petit Prince, Saint-Exupéry.

Escribir

- Escribir unha carta para os seus pais para convencido-los a deixar ir para o 
estranxeiro.

- Crear un folleto para presentar un programa dunha estadia.

- Producir un e-mail a explicar aos seus interlocutores, o que lle gusta 

facer durante a próxima estancia no seu país.

Gramática

- O imperfecto

- O tempo presente de verbos : vouloir e pouvoir

- O condicional.

Vocabulario

- Os organizadores do discurso

- Vacacións: actividades, locais e 

tipos de estadía Fonética

- Os sons [b] e [v]: recoñecemento e pronuncia

- A distinción entre pretérito imperfecto e passé composé.



Estratexias de aprendizaxe

- Anticipando o que está a ser estudada na unidade de formulación de 

hipóteses sobre o título, imaxes e temas.

- Atopar indutivamente as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.

- Reflexionar sobre a 

sintaxe do francés. Social, 

cultural e intercultural

- O desenvolvemento do comercio (Correspondants) dunha xeración a outra.

- A rede de albergues da xuventude en Francia.

- Desenvolvemento de Chantiers como lugares de encontro e de 

intercambio entre os mozos.
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2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

Bloque 1. Comprensión de textos orais

▪ a

▪ c

▪ d

▪ i

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

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

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 

tema.

– Identificación de palabras clave.

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

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.

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

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

▪ B1.1.  Comprender  preguntas  e  informacións
relativas á información persoal e pública moi
básica (identificación persoal, gustos, etc.), así
como  instrucións  e  peticións  elementais
relativas ao
comportamento e actividades na aula.

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión
do  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os
puntos  e  as  ideas  principais,  ou  os  detalles
relevantes  do  texto:  anticipación  do  contido
xeral do que se
escoita con axuda de elementos verbais e non
verbais, e uso dos coñecementos previos sobre
a  situación  (quen  fala  a  quen,  con  que
intencións,  onde  e  cando)  que  dan  lugar  a
inferencias  do  significado baseadas no
contexto, e as experiencias e os coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece.

▪ B1.3.  Comprender  o  sentido  global  e  as
informacións  específicas  máis  salientables  de
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por
exemplo,  onde  e  cando  ocorre  algo,  seguir
instrucións  ou  indicacións,  identificar  persoas
que posúen algo, obxectos e lugares descritos
cun  vocabulario  básico,  etc.)  emitidas  cara  a
cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre

▪ 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

40%

▪ 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

40%

▪ 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

40%



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

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

▪ B1.4.  Memorización  de  expresións  orais  breves
significativas (saúdos,  despedidas,  consignas de
aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.).

situacións habituais de comunicación, se se fala
moi amodo e con moita claridade.

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas moi
básicas e breves sobre temas cotiáns habituais
e de  necesidade  inmediata,  previamente
traballados,
relativas ao ámbito persoal e público moi
elemental,  sempre  que  se  fale  con  lentitude,
articulando de forma clara e comprensibl

▪ 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

40%

Bloque 2. Produción de textos orais

▪ a

▪ c

▪ d

▪ i

▪ B2.1. Estratexias de produción:

– Planificación:

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

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

▪

– Execución:

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

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

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

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

▪ 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

40%

▪ 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

40%



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

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

▪ B2.4.  Dar  e  obter  información  sobre  datos
básicos  persoais  e  bens  e  servizos  moi
elementais,  utilizando un repertorio moi básico
de  expresións  moi  sinxelas  e  habituais  sobre
estes datos.

▪ SLEB2.3.  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 40%

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica,

estruturándoa
adecuadamente  e  axustándose,  de  ser  o
caso,  aos  modelos  e  ás  fórmulas  de  cada
tipo de texto memorizados e traballados na
clase previamente.

▪ 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

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

▪ CAA

▪ CCEC

▪ CD

– Compensación das carencias
lingüísticas mediante
procedementos lingüísticos e

paralingüísticos.

– Lingüísticos:

– Modificación de palabras de significado 
parecido.

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.

– Uso da lingua materna ou 
"estranxeirizar" palabras da lingua meta.

– Petición de axuda.



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

– Paralingüísticos:

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

▪ 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

40%

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

▪ CD

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

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

▪ B2.3.  Rutinas  ou  modelos  elementais  de
interacción  segundo  o  tipo  de  situación  de
comunicación:  chegada  e  saída  do  centro
docente, conversa
telefónica,  compravenda  e  outras,  igualmente
cotiás moi básicas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

▪ a

▪ c
▪ B3.1. Estratexias de comprensión:

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

▪ B3.1. Utilizar estratexias 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

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

▪ CCL

▪ CD 40%

▪ d ▪ CAA

▪ i ▪ CSIEE



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

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

coñecidas.

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

▪ B3.3.  Comprender  información  relevante  e
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben
estruturados,  con  conectores  moi  básicos  e
relativos a coñecementos e experiencias
propias da
súa idade.

▪ B3.4.  Comprende textos propios  de situacións
cotiás próximas onde se dan a coñecer bens se
servizos  ou  acontecementos  (anuncios
publicitarios  elementais,  folletos,  catálogos,
invitacións, etc.), e
con apoio visual cando teña certa dificultade.

▪ SLEB3.2. 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 40%

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

▪ 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.

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto.

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

▪ CCL

▪ CAA

▪ CCEC

40%

▪ 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.

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

▪ CCL

▪ CAA 40%

▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e
significado a partir de modelos escritos e 
expresións
orais coñecidas.

▪ CCEC

▪ CD

Bloque 4. Produción de textos escritos



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

▪ a

▪ c

▪ d

▪ i

▪ B4.1. Estratexias de produción:

– Planificación:

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

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

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

– Execución:

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo.

– Estruturación do contido do texto.

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

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

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir
textos  (elección  da  persoa  destinataria,
finalidade do escrito, planificación, redacción do
borrador,
revisión do texto e versión final) a partir de
modelos  moi  estruturados  e con axuda previa
na aula.

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

▪ B4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi
breves  con  información,  instrucións  e
indicacións  moi  básicas  relacionadas  con
actividades cotiás e de
necesidade inmediata.

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos
sinxelos  e  básicos,  cunha  finalidade
determinada
propia da súa idade e do seu nivel escolar,  e
cun  formato  preestablecido,  en  soporte  tanto
impreso como dixital,  amosando interese pola
presentación limpa e ordenada do texto.

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

▪ CCL

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

40%

▪ 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

40%



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

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

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

– Revisión:

– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación.

▪

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

– Reescritura definitiva.

▪ 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

▪ CCL

▪ CAA

▪ CCEC

40%



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

▪ CD

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

▪ a

▪ c

▪ d

▪ i

▪ o

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

– Sons e fonemas vocálicos.

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.

– Procesos fonolóxicos máis básicos.

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e 
na oración.

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas.

– Uso das normas básicas de ortografía da 

palabra.

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

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

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

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

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

▪ B5.3.  Utilizar  para a comprensión e produción
de  textos  orais  e  escritos  os  coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos
relativos  a  relacións  interpersoais,
comportamento  e  convencións  sociais,
respectando  as  normas  de  cortesía  máis
básicas nos contextos respectivos.

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado
probable de palabras ou frases que descoñece
a  partir  das  experiencias e os coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece.

▪ B5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de  libros e películas, etc.) nos que  se  utilicen
varias

▪ 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

40%

▪ 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

40%

▪ 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

40%



2º DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 
claves

Grao de 
consecució
n

e  de  rexistros  informal  e  estándar,  e  da
linguaxe  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis
significativas;  condicións  de  vida  elementais
(vivenda); relacións interpersoais (familiares, de
amizade  ou  escolares),  comida,  lecer,
deportes, comportamentos proxémicos básicos,
lugares máis  habituais,  etc.;  e  a  costumes,
valores  e  actitudes  moi  básicos  e  máis
evidentes sobre aspectos propios da súa idade
nos países onde se fala a lingua estranxeira.

linguas,  tanto  curriculares  como  outras
presentes no centro docente, relacionados cos
elementos  transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

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

▪ SLEB5.4.  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



▪

▪

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

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

▪ B5.4. Plurilingüismo:

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

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

▪ B5.5. Funcións comunicativas:

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

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

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión 
moi
básica de sucesos futuros.

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

▪ 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



advertencias.

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 
e a certeza.
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SECUENCIA E TEMPORIZACIÓN

UNIDADE 1: Segunda quincena de setembro-tres primeiras semanas de outubro

UNIDADE 2: Ultima semana de outubro. Todo o mes de novembro

UNIDADE 3: Primeira quincena de decembro. Tres últimas semanas de xaneiro

UNIDADE 4: Mes de febreiro e primeira semana de marzo 

UNIDADE 5: Tres últimas semanas de marzo e mes de abril 

UNIDADE 6 : Mes de maio

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A comprensión e expresión orais se avaliaran por medio de:

Diálogo directo do alumno co profesor e co seus compañeiros

 “Exercices d’ecoute”

Ejercicios de lectura directa

Dramatizacions

Dictées

A comprensión e expresión escrita se avaliaran por medio de:

- preguntas e respostas sobre un texto sinxelo

- “exercicios “ a choix multiple”

- “exercicios “ a trou”

- “exercicios de “chercher à question”

- “ grilles”

- frases curtas de traducción

- redacción de mínima dificultade.

O caderno persoal do alumno

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Tendo en conta que a avaliación e continua, formativa e individualizada, valoraráse o

progreso realizado polo alumno. As calificaciones expresarásen nos siguentes

términos que irán acompañados dunha expresión numérica de 0 a 10 sen decimales:

Insuficiente (0, 1, 2, 3, 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7, 8) y Sobresaliente (9,

10).

A  nota  final  de  cada  Avaluación  será  O  resultado  de  la  aplicación  dos  criterios

seiguintes na proporción que a continuación especificamos:



40
%

Probas escritas:

Probas de gramática 
Comprensións escritas 
Producións escritas

*Farase una media aritmética das notas.
A producción escrita avaliarase mediante una 
rúbrica

40
%

Destrezas orais:

Comprensións orais 
Producións orais

*A producción oral avaliarase mediante 
rúbrica

10
%

Traballos:

Neste apartado trátase de avaliar os deberes
e traballos que se mande facer así como a
actitude cara á materia e á lingua francesa.

*Para avaliar este apartado, dipoñeremos do
caderno da profesora, de cuestionarios e de
rúbricas
Deberes (10%)
Traballos (5%)

10
%

Participación:

Quenda  de  palabra,  saír  ao  encerado  a
corrixir,  preguntar,  responder  ás  preguntas
da profesora, ler.

*Este apartado avaliarase mediante o caderno



A avaliación do alumnado farase de acordo co artigo 7, que figura na orde do 25

de xaneiro de 2022, publicada no DOG o venres 11 de febrero. Valoranrase entón

o grao de adquisición de competencias e o logro dos obxectivos da etapa e os

criterios  de  avaliación.  Este  proceso  de  avaliación  será  polo  tanto  continua,

formativa e integradora A nota de cada avaliación será a media da parte escrita,

oral, a participación e os traballos realizados. Non haberá unha nota mínima para

calcular a devandita media, e sempre que esta dea como resultado 4’6 se tenderá

á alza.

A avaliación é continua, así é que se se aproba a terceira avaliación quedaría

aprobada o materia. Para o alumnado que non acadase un 5 na terceira avaliación

se lle ofrecerá a posibilidade de facer outro exame final, posterior ao 6 de xuño,

alén  de  reforzar  nas  aulas  ao  longo  de  xuño  os  coñecementos  adquiridos  e

facilitar a comprensión da materia co obxectivo de que poida aprobar na avalición

final do 23 de xuño. Neste período de xuño, posterior ao 6, o alumnado que teña

aprobada  a  materia  continuará  realizando  tarefas  para  reforzar  aos  seus

coñecementos, alén de poder realizar outro exame para subir a súa nota.

Se a nota final da avaliación non é un número exacto,  aplicarase un redondeo á alza.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Elementos morfosintácticos:

Os correspondentes ao primer curso, se lle engadiran os seguintes:

a frase simple co complemento

 locativos: en face de….pres de …. Au milieu de …loin de…au fond de…etc

verbos da primeira conxugación

A interrogación: comment…? Combien?

Adjetivos posesivos

A negación : pas de

A coordinación. Mais, et

Adjetivos demostrativos

Pronomes persoais

Os articulos partitivos

Verbes pouvoir, vouloir, mettre, prendre

Le futur proche

Adverbes de quantité: beaucoup, peu…

Léxico:

Elementos da descripción

 A naturaza

Actividades extraescolares: deportes, música…

A casa e as suas habitacion



A cidade, monumentos

Roupa, alimentos, formulas para comprar

Comunicación oral e escrita

Revisión dos contidos do 1º curso

Comunicar en clase, formular preguntas, describir un persoaxe e o seu entorno

Describir as partes da casa e as habitacions

 Indicar o lugar

Actividades de ocio

Expresar a posesión

Situarse na cidade

Desenvolverse nunca tenda de roupa, de alimentos.

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO   E AVALIACIÓN

DE MATERIAS PENDENTES.

Os alumnos co francés pendente realizaran traballos e probas escritas, coordinadas 

polo departamento, co un seguimento persoal, directo e constante, o longo do curso, e 

se seguirá una avaliación continua dos progresos logrados, quedando polo tanto 

superada a asignatura si o final das actividades e probas o aproveitamento é positivo. 

Os alumnos que non superen a asignatura o longo do curso poderan facer no mes de 

maio unha unica proba final adaptada os contidos minimos esixidos. A nota desta proba

final será a sua calificación.

Os estudantes, que non superasen a asignatura, e cambien de opcion: a estes

alumnos proporcionaselles un traballo que terán que realizar e presentar na data

indicada, sempre antes da avaliación de pendentes
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4º ESO

Comprensión oral

Escoitar  e  entender  globalmente  o  discurso  dun  contacontos  africano.  Escoitar  e

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

Expresión oral:

Tomar  a  palabra  individualmente  e  manter  intercambios  nos  límites  das  nosas

posibilidades.Mellorar  a  súa  pronunciación  mediante  cancións  en  grupo  ou

individualmente, e a repetición de trabalinguas.

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

Memorizar e interpretar pequenas escenas dialogadas. 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).

Participar en tarefas finais para iniciarse na comunicación absolutamente auténtica no

marco dun proxecto concreto.

Comprensión escrita

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).

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

Comprender documentos comunicativos persoais menos formais (anuncios persoais;

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



Expresión escrita

Desenvolver a expresión escrita a partir de modelos.

Cubrir unha ficha de presentación -no marco das tarefas iniciais- para responder a un

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

asociación.

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.

Evitar    erros    ortográficos    recorrentes    que    impiden    unha     correcta

comprensión.

OBXECTIVOS POR UNIDADES

UNIDADE 1

Utilizar todos os elementos lingüísticos e extralingüísticos que axudan a comprender 

os textos.

Desenvolver no alumnado estratexias para comprender os diálogos contidos no CD.

Lembrar que o francés é a lingua de comunicación na clase.

 Introducir o vocabulario e as estruturas gramaticais necesarios para facer propostas

e  suxestións,  suposicións,  expresar  sentimentos,  falar  do  carácter,  expresar  a

duración e tranquilizar.

Estimular ó alumnado a practicar o vocabulario e as estruturas propostas.

 Incitar ó alumnado a expresarse, escoitar e respectar as opinións dos

demais.

Promover a autoavaliación como unha vía imprescindible para a 

aprendizaxe. Dar a coñecer personaxes relevantes de Francia e do mundo 

francófono.

UNIDADE 2

Propiciar a comprensión global e exhaustiva dos textos e diálogos, insistindo na 

utilización de estratexias de comprensión.

Estimular a elaboración de cartas formais e de mensaxes a amigos.

Promover o uso de fórmulas axeitadas para solicitar unha información determinada.



Fomentar o uso das frases e dos termos idóneos novos, tanto nas expresións orais



como nas escritas.

Empregar correctamente os pronomes persoais e os posesivos, os verbos auxiliares

e o futuro dalgúns verbos irregulares.  Utilizar  C’est  moi  qui...  como fórmula para

remarcar.

Aumentar a capacidade de observación e asociación.

Suscitar o interese polas manifestacións culturais e populares en Francia.

UNIDADE 3

Fomentar a comprensión dos textos e dos diálogos contidos na unidade.

 Insistir na adquisición de estratexias de comunicación e de aprendizaxe.

Propiciar o interese pola pronunciación correcta e a entoación axeitada.

 Impulsar  a  comunicación  oral  e  escrita,  facendo  que  se  formulen  e  contesten

preguntas e realizando parte das actividades do libro e do caderno na clase.

Promover a utilización de diferentes rexistros de lingua (coloquial e estándar).

Fomentar a expresión escrita por medio de pequenas descricións e textos explicativos.

Estimular o uso correcto das formas verbais presentadas na unidade.

Suscitar o interese do alumnado polo cine como manifestación do patrimonio cultural

francés.

UNIDADE 4

Promover a autoavaliación e a avaliación do resto do alumnado como estratexias

básicas para poñer de manifesto os avances realizados en canto á comprensión oral

e escrita na etapa correspondente á primeira metade do libro.

Demostrar así mesmo os progresos no tocante á expresión oral e escrita.

Estimular a aprendizaxe do vocabulario  e as expresións necesarias para  falar  de

viaxes, expresar a duración, dar e obter información sobre un lugar, prometer algo.

Fomentar o uso dos pronomes demostrativos e os adverbios e as expresións de

tempo, así como o condicional dos verbos irregulares e promover a utilización das

estruturas gramaticais necesarias na unidade.

 Identificar grafías e discriminar sons que poderían confundirse dado o seu parecido.

Evidenciar que a entoación é un recurso necesario para a comunicación.

 Incrementar os coñecementos sobre o mundo francófono.



UNIDADE 5

Estimular o razoamento e a expresión para facilitar a comunicación do contido dun

texto e para identificar as carencias que dificultan unha comprensión exhaustiva do 

mesmo.

Promover a aprendizaxe do vocabulario e das expresións necesarias para expresar 

diferentes estados de ánimo, sensacións e sentimentos.

Lembrar e ampliar o uso dos artigos partitivos, os pronomes demostrativos neutros e 

os pronomes e adxectivos indefinidos.

Saber a pronunciación de ti [sj], [tj].

Presentar as variedades de pratos típicos do mundo francófono como expresións 

culturais e situar xeograficamente os lugares de orixe

UNIDADE 6

Comparar o nivel inicial e final do alumnado e facer ver os progresos conseguidos en

canto á comprensión oral e escrita ó longo do curso.

Evidenciar a súa evolución na comunicación oral e escrita.

Promover a reflexión sobre a súa capacidade de establecer diferenzas entre o 

sistema oral e escrito.

Revisar o conxunto de sons traballados ó longo do curso.

 Introducir e fomentar a utilización das expresións, o vocabulario e as regras 

gramaticais da unidade para dar informacións, prohibir, acusar e negar.

Revisar as institucións europeas e salientar o papel que desempeñou Francia na súa

creación.

Motivar ó alumnado para que aumenten os seus coñecementos de francés a través 

de cancións, publicacións, películas en versión orixinal, e medios de comunicación

CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE
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4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

claves

Grao de 
consecució
n

Bloque 1. Comprensión de textos orais

a

 

c

 

d

 

i

B1.1. Estratexias de comprensión:

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

Identificación  do  tipo  textual,  adaptando  a
comprensión a el.

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

Formulación de hipóteses sobre o contido e o
contexto.

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

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

Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da
comprensión de novos elementos.

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

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

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

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

B1.3.  Comprender  o  esencial  en  situacións  que
impliquen a solicitude de información xeral (datos
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos,
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que
se fale con lentitude e con claridade.

B1.4.  Comprender  o  esencial  en  conversas
sinxelas,  básicas  e  breves  sobre  descricións,
narracións, puntos de vista e opinións relativos a
temas frecuentes  e  de  necesidade  inmediata
relativas ao ámbito persoal,  sempre que  se  fale
con  lentitude, articulando  de  forma  clara  e
comprensible,  e  se  a  persoa  interlocutora  está
disposta a repetir ou reformular o dito.

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 

CCE

C

40%

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 

CCE

C CD

40%

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 

CCE

C CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s claves

Grao de 
consecució
n

B1.5.  Comprender  o sentido  xeral  e información
moi relevante e sinxela de presentacións sinxelas
e  ben  estruturadas  sobre  temas  familiares  e
predicibles,  previamente traballados, e de
programas de televisión  tales  como  boletíns
meteorolóxicos  ou  informativos,  sempre que as
imaxes porten gran parte da mensaxe.

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCE

C

40%

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 

CCE

C

40%

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.

CC

L 

CA

A 

CS

C 

CC

EC 

CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s claves

Grao de 
consecució
n

Bloque 2. Produción de textos orais

a

 

c

 

d

 

i

B2.1.  Estratexias  de

produción:

Planificación:

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

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

Execución:

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

Activar  os  coñecementos  previos  sobre
modelos  e  secuencias  de  interacción,  e
elementos  lingüísticos  previamente
asimilados e memorizados.

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

Reaxustar a tarefa (emprender unha versión
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que
realmente lle gustaría expresar), tras valorar
as

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

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis
adecuadas para producir textos orais monolóxicos
ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara,
utilizando,  entre  outros,  procedementos  como  a
adaptación  da  mensaxe  a  patróns  da  primeira
lingua ou outras,  ou o uso de elementos léxicos
aproximados, se non se dispón doutros máis
precisos.

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información
sobre  transaccións  e  xestións  cotiás  moi
habituais, usando un repertorio básico de palabras
e  frases  simples memorizadas, e facéndose
comprender aínda  que  a  persoa  interlocutora
necesite que se lle repita ou repetir o dito.

B2.4.  Producir  textos  breves  e  comprensibles,
tanto en conversa cara a cara como por teléfono
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro
ou informal, cunha linguaxe sinxela.

B2.5.  Dar,  solicitar  e  intercambiar  información
sobre  temas  de  importancia  na  vida  cotiá  e
asuntos  coñecidos  ou  de  interese  persoal,
educativo ou

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCE

C

40%

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.

CC

L 

CA

A 

CS

C 

CC

EC 

CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s claves

Grao de 
consecució
n

dificultades e os recursos
lingüísticos dispoñibles.

Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.

Lingüísticos:

- Modificar palabras de significado parecido.

Definir ou parafrasear un termo ou 
expresión.

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

Pedir axuda. 

Paralingüísticos:

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

ocupacional,  e  xustificar  brevemente  os  motivos
de determinadas  accións  e  plans,  aínda  que  ás
veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten
evidentes  as pausas e a reformulación para
organizar o discurso  e seleccionar  expresións  e
estruturas,  e  a  persoa  interlocutora  teña  que
solicitar ás veces que se lle repita o dito.

SLEB2.3. 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 

CCE

C CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

claves

Grao de 
consecució
n

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

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

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

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

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCE

C CD

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

a

 

c

 

d

 

e

 

i

B3.1. Estratexias de comprensión:

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

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

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 

CCE

C CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

claves

Grao de 
consecució
n

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

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

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

Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da
comprensión de novos elementos.

B3.2. Soletreo e asociación de grafía,  pronuncia e
significado a partir de modelos escritos e expresións
orais coñecidas.

expresións non coñecidas.

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

B3.3.  Comprender  información  relevante  e
previsible  en  textos  descritivos  ou  narrativos
breves,  sinxelos  e  ben  estruturados,  relativos  a
experiencias  e  a  coñecementos  propios  da  súa
idade e do seu nivel escolar.

B3.4. Identificar a información esencial,  os puntos
máis relevantes e detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en soporte dixital,
breves  e  ben  estruturados,  escritos  nun rexistro
formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns,
de  temas  de  interese  ou  relevantes  para  os
propios estudos e as ocupacións, e que conteñan
estruturas sinxelas e un léxico de uso común.

SLEB3.2.  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.

CC

L 

CA

A 

CS

C 

CC

EC 

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 

CCE

C

40%

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 

CCE

C

40%

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 

CCE

C CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

claves

Grao de 
consecució
n

Bloque 4: Produción de textos escritos

a

 

c

 

d

 

i

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

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

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

B4.4.  Producir  textos curtos a partir  de modelos
sinxelos  e  básicos,  actuando  como  mediación
lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel
escolar),  e amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico,
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre
temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro
formal  ou  neutro,  utilizando  adecuadamente  os
recursos  básicos  de  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.

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
Planificación:

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

CAA 

CSC 

CCE

C

40%

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

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

Execución:

Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo.

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 

CCE

C

CD

40%

Estruturación do contido do texto.

Organización do texto en parágrafos curtos
abordando en cada un unha idea principal,
conformando  entre  todos  o  seu  significado
ou a idea global.
Expresión  da  mensaxe  con  claridade
axustándose aos modelos e ás fórmulas de
cada tipo de texto.

Reaxuste da tarefa (emprender unha versión
máis modesta) ou da mensaxe (facer
concesións  no  que  realmente  lle  gustaría
expresar), tras

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 

CCE

C CD

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s claves

Grao de 
consecució
n

valorar  as  dificultades  e  os  recursos
lingüísticos dispoñibles.

Recurso aos coñecementos previos (utilizar
frases  feitas  e  locucións,  do  tipo  "agora
volvo", "botar unha man", etc.).

Revisión:

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.

Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación.

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

Reescritura definitiva.

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 

CCE

C CD

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

a

 

c

 

d

 

i

 

o

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

Sons e fonemas vocálicos.

Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.

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

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 

CA

A 

CCE

C

40%



4 DA ESO

Obxectivo
s

Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

claves

Grao de 
consecució
n

Procesos fonolóxicos máis básicos.

Acento fónico dos elementos léxicos illados e
na oración.

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

Uso  das  normas  básicas  de  ortografía  da

palabra.

Utilización adecuada da ortografía da oración:
coma,  punto  e  coma,  puntos  suspensivos,
parénteses e comiñas.

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

Recoñecemento e uso de convencións sociais
básicas e normas de cortesía propias da súa
idade e de rexistros informal e estándar, e da
linguaxe  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

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

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

B5.3.  Utilizar  para a comprensión e a produción
de  textos orais e escritos os coñecementos
socioculturais  e  sociolingüísticos  adquiridos
relativos  á  vida  cotiá  (hábitos  de  estudo  e  de
traballo,  actividades  de  lecer,  incluídas
manifestacións  artísticas  como  a  música  ou  o
cine),  condicións  de  vida  e  contorno,  relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo,
no

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 

CCE

C 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 

CCE

C

40%



Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais
visibles:  hábitos, horarios, actividades ou
celebracións máis significativas; condicións de
vida  elementais  (vivenda);  relacións
interpersoais  (familiares,  de  amizade  ou
escolares),  comida,  lecer,  deportes,
comportamentos proxémicos básicos, lugares
máis  habituais,  etc.;  e  a costumes,  valores  e
actitudes moi básicos e máis evidentes sobre
aspectos propios da súa idade nos países onde
se fala a lingua estranxeira.

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

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

B5.4. Plurilingüismo:

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

Participación en proxectos nos que se utilizan
varias  linguas  e  relacionados  cos  elementos
transversais,  evitando estereotipos lingüísticos
ou  culturais,  e  valorando  positivamente  as
competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

B5.5. Funcións comunicativas:

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

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

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

centro  docente,  nas  institucións,  etc.),  e
convencións  sociais  (costumes  e  tradicións),
respectando  as  normas  de  cortesía  e  máis
básicas nos contextos respectivos.

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

B5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,  recensión
de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares  como  outras
presentes  no  centro  docente,  relacionados  cos
elementos  transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

B5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións
demandadas  polo  propósito  comunicativo,
mediante  os  expoñentes  básicos  de  devanditas
funcións  e  os  patróns discursivos de uso máis
habitual, así como os seus significados asociados
(por exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa
para  facer  unha suxestión);  utilizar  un repertorio
léxico  suficiente  para  comunicar  no  seu  nivel
escolar,  e  empregar  para  comunicarse
mecanismos  sinxelos  bastante  axustados  ao
contexto  e  á  intención  comunicativa  (repetición
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición,  e  conectores  e  marcadores
discursivos  moi  frecuentes),  sempre  que  sexan
traballados na clase previamente.

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCE

C CD

CSIE

E



básica de sucesos futuros.

Petición  e  ofrecemento  de  información  e
indicacións,  e  expresión  moi  sinxela  de
opinións e advertencias.

Expresión do coñecemento, o descoñecemento
e a certeza.

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

Expresión do interese, a aprobación, o aprecio,
a satisfacción e a sorpresa, así como os seus
contrarios.

Establecemento  e  mantemento  básicos  da
comunicación  e  a  organización  elemental  do
discurso.

B5.6.  Léxico  oral  e  escrito  básico  de  uso común
relativo a:

Identificación persoal elemental; vivenda, fogar
e contexto; actividades básicas da vida diaria;
familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e
deporte;  vacacións;  saúde  máis  básica  e
coidados  físicos  elementais;  educación  e
estudo;  compras  básicas;  alimentación  e
restauración; transporte, tempo meteorolóxico e
tecnoloxías da información e da comunicación.

Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi
básicos  e moi  habituais  (saúdos,  despedidas,
preguntas por preferencias, expresión sinxelas
de gustos)  e léxico sobre temas relacionados
con contidos moi sinxelos e predicibles doutras
áreas do currículo.

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

SLEB5.5. 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 

CCE

C





121

CONTIDOS

UNIDADE 1

Competencias comunicativas:

Propoñer e suxerir algo.

Facer unha suposición.

Expresar os sentimentos propios.

Falar do carácter.

Expresar a duración.

Tranquilizar.

Gramática:

O feminino (revisión).

Os superlativos absoluto e relativo. 

Os adverbios de cantidade (revisión).

Formular unha hipótese en presente (revisión).

O futuro dalgúns verbos irregulares (1).

Particularidades dos verbos da primeira conx.: employer, essayer.

Fonética: as consoantes finais.

Vocabulario: Beaucoup de caractère… un peu de sentiment.

Civilización: Personnages d’hier… et d’aujourd’hui.

UNIDADE 2

Competencias comunicativas:

Saudar formalmente ó teléfono. 

Presentarse formalmente ó teléfono. 

Formular unha solicitude de maneira formal.

Pedir informacións xerais sobre unha habitación de hotel.

Informarse do prezo dunha habitación de hotel.

Gramática:

Os pronomes persoais: COD, COI, tónicos, reflexivos (revisión).

Os pronomes persoais agrupados.

Os pronomes posesivos. 

C’est moi qui... (énfase). 

O emprego dos auxiliares.

Os auxiliares cos verbos de movemento.

O futuro dalgúns verbos irregulares (2).



Fonética: os grupos de consoantes (ill, cc, gg, ch, sc). 

Vocabulario: A carta formal; a mensaxe informal e amigable. 

Civilización: Carnaval en fêtes!

Exame: Un peu d’histoire; Chasse au message!; DELF (PE Test); Portfolio (Realizar a 

ficha dun acto cultural).

UNIDADE 3

Competencias comunicativas:

Expresar un desexo.

Ofrecer unha alternativa.

Contar o argumento dunha película.

Dar a opinión sobre unha película.

Expresar unha condición, unha hipótese.

Gramática:

A gramática do francés falado.

Expresións de tempo (1).

A hora (revisión). 

O prezo (revisión).

As operacións matemáticas. 

Os pronomes en, y (revisión).

Formular unha hipótese en imperfecto.

O condicional pasado.

Fonética: A pronunciación dos números. 

Vocabulario: o francés familiar.

Civilización: Cinéma, cinémas.

UNIDADE 4

Competencias comunicativas:

Informarse sobre unha viaxe. 

Narrar unha viaxe.

Expresar a duración.

Dar informacións sobre un lugar.

Informarse sobre os coñecementos dos outros.

Prometer algo.

Gramática:

Os pronomes demostrativos.

Os adverbios de tempo.



Expresións de tempo (2).

O condicional dos verbos irregulares. 

Fonética: ail, eil, euil, ueil, ouil; a entoación.

Vocabulario: o colexio.

Civilisación: Détour par le Québec.

UNIDADE 5

Competencias comunicativas:

Expresar a dúbida e a sorpresa.

Expresar a indecisión.

Expresar o rexeitamento. 

Dar as grazas por un regalo.

Expresar o pesar.

Gramática:

Os artigos partitivos (revisión).

Os pronomes demostrativos neutros.

Aussi/Non plus.

Os adxectivos indefinidos. 

Os pronomes indefinidos. 

As outras formas negativas.

A negación restritiva ne… que.

Algúns verbos: conduire, craindre, peindre.

Fonética:

Vocabulario: As frases feitas utilizando nomes de animais. 

Civilización: Cuisines du monde francophone

UNIDADE 6

Competencias comunicativas:

Prohibir algo a alguén.

O discurso indirecto. 

Dar datos aproximados.

Expresar a decepción.

Acusar a alguén de ter feito algo.

Negar ter feito algo.

Gramática:

O plural (revisión).

Il est + adxectivo + de + infinitivo.



O estilo indirecto.

Os adxectivos numerais colectivos.

As fraccións.

O presente de subxuntivo.

Fonética: x.

Vocabulario: as institucións europeas. 

Civilización: trois villes au coeur de 

l’Europe.

SECUENCIACIÓN

A  distribución  temporal,  referida  a  cada  unidade,  estimarase  na  proporción  que

corresponde,  tendo en conta  a  totalidade  dos obxectivos  propostos nesta  materia.

Farase unha distribución temporal e de contidos proporcional en cada avaliación.

1ª
Avaliación

Revisión do dado no 

curso anterior

Unidades didácticas  1  e 
2

do libro de texto de 4º 
ESO

2ª
Avaliación

Unidades didácticas 3 

e 4 do libro de texto

3ª
Avaliación

Unidades didácticas 5 

e 6 do libro de texto

AVALIACI
ÓN

Distribución temporal 

por sesións
TOTAL SESIÓNS

distribución u.d.

/

1ª AVAL.

: SET. : 6 sesións

OUT :10sesións

NOV  :12 

sesións

DEC 6 sesións

Sesións: 38

U.D. 0 : 8 

sesións 1:  

15 sesións

2: 15 sesións

XAN 8 sesións

FEB. 12 
Sesións

MAR 8 sesións

: 5 sesións 

Sesións: 28

2ª AVAL.

REFLEXIÓN SOBRE

APRENDIDO :2 
sesións

O

U.D. 3 :13 sesións

U.D. 4 : 13 sesións

SESIÓNS :28

U.D 5 : 13 sesións



ABRIL : 5 

sesións MAIO 

5

sesión
s

3ª AVAL
U.D. 6: 13 sesións

REFLEXIÓN SOBRE O

APRENDIDO :2 
sesións



Durante a primeira avaliación procuraremos facer un repaso xeral dos contidos

básicos vistos en niveis  inferiores (Modulo 0)  e entraremos no primeiro módulo do

método escollido.

Na segunda avaliación remataremos este primeiro módulo e daremos a maior parte

do módulo 2.

Finalmente na  terceira avaliación remataremos, se necesario, o módulo2 para logo

tratar o módulo 3.

Dito isto, segundo se vaia desenvolvendo o traballo nos grupos, poderemos ser

levados  a  modificar,  condensar  ou redistribuír  os  contidos  expostos  anteriormente,

pero sen sacrificar  na medida do posible  os obxectivos mínimos marcados para o

nivel.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Os contidos mínimos que os alumnos deben acadar responderán os seguintes 

aspectos: Morfosintaxe:

Pronomes personais tónicos e átonos

Passe Composé

Imperfait

Adxetivos e pronomes interrogativos

Adxetivos e pronomes demostrativos

O futuro e o condicional

Pronomes personais OD e OI

O desenrolo da acción: aller, etre en train de….venir de + infinitif” 

Expresar a causa.

Expresar o fin

Facer hipotese sobre o futuro

Expresar a oposición

O estilo indireito no presente.

Vocabulario:

Roupa e accesorios 

Actividades de “ loisir”

O corpo humano

Os deportes e tempo libre

Os sentimentos 

Nacionalidades 

Empregos

Xeneros literarios, descripcions.



A cidade: vida rural e urbana



Funcions e intencions comunicativas

Falar en pasado

Dar consellos

Falar do estado físico e das enfermidades

Falar dos gustos e preferencias

Describir unha paisaxe

Comunicarse mediante carta, telefono, etc

Facer predicions, hipoteses e proxectos

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

COMPRENSIÓN ORAL

Sonidos  orais  emitidos  en  francés  tanto  polo  profesor  coma  por  outros  alumnos

(conversacións, diálogos,...) sobre temas que lles resulten familiares, así como tamén

en textos escritos sinxelos e de extensión limitada, sendo quen de anticipa-lo

significado dalgúns elementos a través do contexto, interactuando na aula.

Utilización de material auténtico, tanto grabacions como mensaxes de Internet, para

aprender a expresar os gustos.

Emprego de fórmulas básicas de interacción social para entablar un diálogo

Uso de regras propias do intercambio comunicativo

Identificación das diferentes fórmulas e emprego axeitado delas

Análise da diferencia de uso entre “tu” y “vous”e as suas implicacions nas costumes 

relacionadas co saudo.

• Adecuación do vocabulario para ser capaces de falar do continente e do 

contido dunha casa.

• Utilización sistemática de estratexias de comunicación para contar relatos en 

pasado.

• Utilización consciente de estratexias de comunicación para expresar o emprego

dos adxetivos posesivos, insistiendo en terceira persoa.

EXPRESIÓN ORAL

Diálogo directo do alumno co profesor e co seus compañeiros

Emprego de fórmulas básicas de interacción social para entablar un diálogo

Uso de regras propias do intercambio comunicativo

Identificación das diferentes fórmulas

Análise da diferencia de uso entre “tu” y “vous” y sus implicacios no saudo



Adecuación del vocabulario para ser capaces de hablar del continente y del contenido

de una casa.

Utilización sistemática de estratexias de comunicación para contar acontecimientos en

pasado.

Utilización consciente de estratexias de comunicación para expresar o empleo dos

adxetivos posesivos, insistiendo en los de

participar en intercambios orais breves, relativos a situacións coñecidas, empregar

unha linguaxe sinxela e aplicando estratexias de comprensión e de expresións comúns

nas relacións sociais.

Adecuación del vocabulario para ser capaz de expresar gustos e deportes practicados.

Utilización sistemática de estratexias de comunicación para pedir cousas.

Realización de actividades de expresión oral: lecturas, diálogos, xogos de rol, poemas,

cancions…

Emprego contextualizado das fórmulas de relación social (para pedir cosas o contestar

Participación en actividades de clase para aprender a entablar diálogos relacionados

coa expresión dun lugar.

Utilización consciente de elementos lingüísticos para expresar localizacions no

tempo. Utilización consciente de elementos lingüísticos para utilizar o imperativo.

Emprego de fórmulas básicas para ser capaces de expresar matices temporales. 

Utilización consciente do funcionamento dos elementos lingüísticos para expresar en 

pasado, unha acción rematada a un amigo

Adecuación do vocabulario para ser capaces de expresar todolo relacionado coa 

alimentación.

Utilización sistemática de estratexias de comunicación para expresar cantidades en 

forma afirmativa e ser capaces de transformarlas en frases negativas

Utilización sistemática dos interrogativos para ser capaces de preguntar a cantidades. 

Utilización sistemática de estratexias de comunicación para contar acontecimientos en 

pasado.

Adecuación del vocabulario para ser capaces de emitir opinions acerca do perfil dunha 

persoa.

Utilización sistemática de estrategias de comunicación para expresar acordo o 

desacordo.

COMPRENSIÓN ESCRITA

Identificar a información de mensaxes escritas en francés de estructura sinxela e de

extensión limitada, referidos a situacións de comunicación habituais para o alumno

tales como o entorno familiar, o centro escolar, os amigos e o tempo de lecer.



Ler individualmente textos con apoio visual e libros sinxelos demostrando a 

comprensión por medio dunha tarefa específica.

EXPRESIÓN ESCRITA

A observación diaria do profesor e a revisión diaria das tarefas de casa. 

Realización de actividades de documentación e de exposición.

Controles individuais de recapitulación de contidos ao longo de cada trimestre 

Supervisión do caderno de clase y del caderno de actividades do método.

Redacción de mensaxes curtas e sinxelas sobre temas cotiáns utilizando os conectores

e o léxico xeitados e que sexan comprensibles para o lector.

Adecuación do vocabulario para ser capaces de escribir unha carta a un amigo.

Reconocimiento e identificación de textos epistolares

Utilización sistemática de estratexias de comunicación para expresar cantidades en 

forma afirmativa e ser capaces de transformalas en frases negativas.

Reflexión acerca das diferencias de uso das frases negativas nas duas linguas

Utilización consciente do pronome “en”/ sen equivalenza na nosa lingua

Utilización sistemática dos interrogativos para ser capaces de preguntar cantidades.. 

Adecuación do vocabulario para aprender a dirixirse, a situar lugares o a indicar 

direccions.

Participación en actividades de clase para aprender a entablar diálogos relacionados 

coa expresión dun lugar.

Utilización consciente de elementos lingüísticos para expresar localizacions no tempo. 

Utilización consciente de elementos lingüísticos para utilizar o imperativo.

Utilización consciente de elementos lingüísticos para utilizar os comparativo 

Emprego de fórmulas básicas para ser capaces de expresar matices temporais.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

- Favorecer a continuidade cultural e lingüística para iniciar a aprendizaxe.

- Explorar as páxinas de presentación para anticipar o proxecto e os contidos da 

unidade.

- Estruturar o traballo da unidade ao redor das dúas páxinas de situación: exposición 

misteriosa e resolución.

- Propor un enfoque indutivo e lúdico da competencia lingüística que favoreza ao 

mesmo tempo a clara exposición dos contidos.

- Atribuírlle un papel clave á competencia intercultural.

- Como principal obxectivo dun enfoque orientado á acción, desenvolver o proxecto e 

as súas misións.



- Ao final de cada unidade, levar a cabo unha autoavaliación activa e concreta das 

competencias funcionais de comunicación.

- Fomentar a autonomía do alumno en canto á utilización do libro de texto (uso dos 

resumos ao final da unidade e dos contidos complementarios ao final do libro).

- Utilizar o caderno de actividades como instrumento de práctica, consolidación e 

corrección para as competencias funcionais de comunicación.

- Axudarlle ao alumno no uso do portfolio para establecer un seguimento persoal dos 

seus progresos

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

Os materiais  e  recursos  didácticos  constitúen  uno  dos  factores  determinantes  da

práctica educativa, xa que facilitan a consecución dos obxectivos educativos.

Existe unha amplia  variedade de materiais  curriculares.  Estos materiais  e recursos

nunca  serán  seleccionados  ó  azar,  primando  para  a  súa  adquisición  criterios  de

rentabilidade didáctico-pedagóxica e de non discriminación entre os alumnos. É

preciso sinalar.

Recursos  materiais  disponibles  no  centro:  radiocassette,  ordenadores,  video,

reproductores de DVD, proxectores, recursos audiovisuais ou informáticos.

Recursos espaciais no centro: Aula de informática e audiovisuais, aulas con pizarras

dixitais.

Materiais  curriculares:  libros de texto,  cuadernos de exercicios,  materiais  de apoio:

diccionarios,  fichas fotocopiables,  extractos de libros,  cassettes ou CD,  actividades

interactivas, libros de lectura, etc.

O método empregado para a aprendizaxe do francés nun libro dixital  ou papel  da

editorial de VICENS-VIVES:  Tous Ensemble.  O alumnado terá o seu correspondente

ordenador no que poderá traballar a materia, para ampliar certos puntos concretos.

Contaremos entón con:

Caderno de actividades.

CD-Roms, DVDs, vídeos, MP3.

Fichas fotocopiables

CRITERIOS DE AVALIACION E CUALIFICACIÓN

A avaliación é contínua. As notas das avaliacións e a nota final serán o resultado das 

notas acadadas polos seguintes conceptos:

Traballo persoal do alumno, que o gardará ordenado, en todo momento a disposición 

do profesor, que o irá revisando, valorando sempre os avances positivos e o esforzo.



Proba de lectura: fixandose na pronunciación, na nasalidade, na fluidez,… 

A asistencia a clase puntualmente co material requerido e boa disposición.

A participación e actitude na clase que axudarán a avaliar a comprensión e a expresión 

oral.

Participación na actividade de comunicación oral dentro da clase.

Controis e exames escritos e orais. O profesorado poderá modificar algúns dos

aspectos citados (exames, traballos...) se por calquera circunstancia (dificultades de

aprendizaxe, retraso na programación...) non se puideran acadar todos os obxectivos

previstos.

CRITERIOS de CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Tendo en conta que a avaliación e continua, formativa e individualizada, valorarase o

progreso realizado polo alumno. As cualificacións expresaranse nos seguintes termos

que irán acompañados dunha expresión numérica de 0 a 10 sen decimais:

Insuficiente (0, 1, 2, 3, 4), Suficiente (5), Ben (6), Notable (7, 8) y Sobresaliente (9,

10).

A nota final de cada Avaliación será O resultado de la aplicación dos criterios

seguintes na proporción que a continuación especificamos:

40%
Probas

escritas:
Probas de gramática
Comprensións 
escritas Producións 
escritas

*Farase una media aritmética das notas.
A producción escrita avaliarase mediante una rúbrica

40%
Destrezas

orais:
Comprensións 
orais Producións 
orais
*A producción oral avaliarase mediante rúbrica

15%
Traballos:

Neste apartado trátase de avaliar os deberes e traballos
que se mande facer así como a actitude cara á materia e
á lingua francesa.

*Para avaliar este apartado, dipoñeremos do caderno da
profesora, de cuestionarios e de rúbricas
Deberes (5%)
Traballos (10%)

5 %
Participación:

Quenda de palabra, saír ao encerado a corrixir, preguntar, 



responder ás preguntas da profesora, ler.



 A avaliación do alumnado farase de acordo co artigo 7, que figura na orde do

25 de xaneiro de 2022, publicada no DOG o venres 11 de febrero. Valoranrase

entón o grao de adquisición de competencias e o logro dos obxectivos da etapa e

os criterios de avaliación.  Este proceso de avaliación será polo tanto continua,

formativa e integradora A nota de cada avaliación será a media da parte escrita,

oral, a participación e os traballos realizados. Non haberá unha nota mínima para

calcular a devandita media, e sempre que esta dea como resultado 4’6 se tenderá

á alza.

A avaliación é continua, así é que se se aproba a terceira avaliación quedaría

aprobado o materia. Para o alumnado que non acadase un 5 na terceira avaliación

se lle ofrecerá a posibilidade de facer outro exame final, posterior ao 6 de xuño,

alén  de  reforzar  nas  aulas  ao  longo  de  xuño  os  coñecementos  adquiridos  e

facilitar a comprensión da materia co obxectivo de que poida aprobar na avalición

final do 23 de xuño. Neste período de xuño, posterior ao 6, o alumnado que teña

aprobada  a  materia  continuará  realizando  tarefas  para  reforzar  aos  seus

coñecementos, alén de poder realizar outro exame para subir a súa nota.

Se a nota final da avaliación non es un número exacto, aplicaráse un redondeo ao alza

tamén, a partir de 0,6 inclusive.

Por último e en relación a falta de asistencia dos alumnos aos exámenes, como

norma xeral, o alumno que non asiste a un exame deberá presentar ao profesor a

debida xustificación da sua ausencia o mesmo día que se reincorpore ao centro.

O profesor decidirá dependendo do tipo de xustificación, se procede repetir o exame e

en caso afirmativo, o día e a hora. 

ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  SEGUiMENTO  E  AVALIACIÓN  DE

MATERIAS PENDENTES.

O alumnado co francés pendente realizará traballos e probas escritas, coordinadas

polo departamento, cun seguimento persoal, directo e constante, ao longo do curso.

Haberá entón unha avaliación continua dos progresos logrados, quedando polo tanto

superada a asignatura se ao final das actividades e probas o aproveitamento é

positivo. O alumnado que non supere a asignatura ao longo do curso poderá facer no

mes de maio unha única proba final adaptada aos contidos mñinimos esixidos. A nota

desta proba final será a sua calificación.

As/os estudantes, que non superasen a asignatura, e cambien de opcion : a

estas  alumnas/os  proporcionaráselles  un  traballo  que  terán  de  realizar  e

presentar na data indicada, sempre antes da avaliación de pendentes.
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 9. 2º DE BACHARELTO

OBXECTIVOS

- Comprender  e  interpretar  a  información  global  e  informacións  específicas  con

dificultade progresiva, relativas a situacións habituais de comunicación, procedentes

dos diferentes medios de comunicación audiovisuais ou emitidas oralmente en

relacións directas, acudindo a claves lingüísticas e non lingüísticas.

- Comprender as informacións de carácter xeral e específico, contidas en textos

escritos  en  fontes  variadas,  de  progresiva  dificultade,  desenvolvendo  estratexias

persoais que axuden a acceder á información.

- Expresarse na lingua estranxeira, de forma oral e escrita, en situacións da vida cotiá,

mostrando  interese  por  comprender  e  facerse  comprender,  así  como recoñecer  e

empregar o ritmo e entoación propios da lingua francesa.

- Compoñer textos escritos, con dificultade progresiva e diversa intencionalidade.

- Ler de maneira autónoma libros curtos e sinxelos que traten temas próximos ás súas

necesidades e intereses, como medio de información, formación e lecer,

comprendendo os seus elementos esenciais.

- Reflexionar  sobre  o  funcionamento  da  lingua  estranxeira  na  comunicación  para

mellorar  as  producións  propias  e  comprender  as  alleas.  Recoñecer  os  elementos

básicos  que  conforman  o  sistema  da  lingua  para  unha  progresiva  corrección  na

elaboración dos discursos.

- Coñecer e utilizar  os elementos socioculturais,  lingüísticos e non lingüísticos, que

incidan na mellora da comprensión e da expresión.

- Recoñecer e utilizar as estratexias adquiridas na aprendizaxe das outras linguas do

currículo para avanzar na aprendizaxe da nova lingua, reflexionando sobre os

procesos  de  aprendizaxe,  reforzando  aqueles  que  permitan  un  maior  grao  de

autonomía que lles permitan seguir aprendendo ao longo da vida.

- Coñecer algúns dos elementos distintivos da cultura e historia dos países falantes da

lingua francesa.

- Coñecer fontes de información, a través da internet, nos países falantes da lingua

francesa.

Ao terminar este curso as alumnas/os deberán ter acadado un coñecemento e unha

capacidade de uso das estructuras fundamentais da lingua francesa, incluindo todas

aquelas que xa foron obxecto de estudo en cursos anteriores.

- Deberán  ser  capaces  de  enfrentarse  a  un  texto  de  vocabulario  non  específico,

entendendoo e contestando as preguntas que lles sexan formuladas.



- Deberá ser capaces de expresarse por escrito de maneira coherente e organizada,

empregando estratexias de síntese, desenvolvemento, etc.

- Deberán coñecer e facer uso dos mecanismos de formulación de vocabulario.

- Deberán ter aumentado o seu vocabulario de maneira que poidan producir textos nos

que  evite  a  repetición  de  vocabulario  dado,  empregando  sinónimos,  antónimos  e

definicions.

- Deberán empregar a lingua como instrumento de comunicación.

- Deberán producir textos orais coherentes.

- Deberán utilizar e valorar a lingua estranxeira.

- Deberán saber planificar a propia aprendizaxe

- Deberán afianzar estratexias de autoavaliación

- Deberán ter acadado, ao fin de curso, un coñecemento dos aspectos sociais e 

culturais mais sobresaintes dos países de fala francesa

CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN

Comprensión e expresión oral

Invitar e propoñer unha actividade.

Aceptar e rexeitar unha proposición ou unha invitación.

Expresar as súas sensacións.

Interrogar alguén sobre os seus proxectos.

Presentar un proxecto

Comprensión e expresión escrita

Comprender e redactar un anuncio por palabras para buscar emprego.

Responder a unha oferta de emprego.

Comprender e redactar un CV. 

Invitar e propoñer unha actividade.

Aceptar e rexeitar unha proposición ou unha invitación.

Expresar as súas sensacións.

Presentar un proxecto.

Coñecemento da lingua : Contenu grammatical

La négation 

L’expression de la 

durée

Situation d’un événement dans le passé

Formation des adverbes

L’emploi du pronom adverbial “y”



Pronom interrogatifs Quel, Quelle, Quels, Quelles



Usage de Personne et rien

Utilisation du passé récent

Les verbes : connaître, perdre, changer

Les pronoms relatifs : qui, que

Les pronoms interrogatifs : qui, que, quoi

Les adverbes de quantité : peu, trop, assez, beaucoup

Les nasales

Graphies : ain, aine, en, enne, in

Les sons [Ø] et [y]

Lexique

Répondre à une offre d’emploi

Rédiger un CV

Le monde du travail 

L’expression des sentiments

Répondre à une invitation 

Les instruments de musique

Les loisirs

Elementos socioculturais e consciencia intercultural

– Valoración positiva do uso da lingua estranxeira como medio para eliminar barreiras

de entendemento e comunicación entre pobos.

– Contraste entre aspectos culturais da vida cotiá que transmite a lingua estranxeira e

os propios: costumes familiares, deportes, sistema educativo, etc.

– Identificación de costumes e características da vida cotiá propias doutros países 

e culturas onde se fala a lingua estranxeira: horarios, festividades, etc.

– Uso de fórmulas lingüísticas axeitadas ás situacións comunicativas: saúdos 

e despedidas, peticións con cortesía, etc.

– Recoñecemento da presencia e importancia da lingua estranxeira nas 

novas tecnoloxías da información e comunicación.

2ªAVALIACIÓN

Comprensión e expresión oral

Presentar un proxecto.

Formular hipoteses sobre o futuro.

Expresar un xuízo.

Comprender un xuízo positivo ou negativo

Dar consellos.



Expresar un desexo.

Formular hipóteses sobre o presente e o pasado.

Comprensión e expresión escrita

Presentar un proxecto.

Formular hipoteses sobre o futuro.

Expresar un xuízo.

Comprender se un xuízo é positivo ou negativo

Dar consellos.

Expresar un desexo.

Formular hipóteses sobre o presente e o pasado. 

Comunicarse a través dun sms ou correo electrónico.

Coñecemento da lingua

Contenu grammatical

De ou des

Les adverbes de quantité

L’hypothèse (2)

La formation du futur

L’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir (2) 

La forme passive

Le pronom en

Les pronoms démonstratifs

Le pronom relatif où

La forme restrictive : ne... que

Entre et parmi

Les pronoms interrogatifs

Même et aussi

Le présent progressif : être en train de

Le conditionnel

L’hypothèse (3)

Les verbes en -aindre, -eindre, -oindre 

Phonétique Le sons [Ø] Graphie: eu, œu, 

Le son [j] Graphie : ail, aill, eille, ille 

Lexique

Les loisirs

Le théâtre

Les critiques de films 

Le langage des textos



Elementos socioculturais e consciencia intercultural

-Valoración positiva do uso da lingua estranxeira como medio para eliminar barreiras de

entendemento e comunicación entre pobos.

-Contraste entre aspectos culturais da vida cotiá que transmite a lingua estranxeira e os

propios: costumes familiares, deportes, sistema educativo, etc.

-Identificación de costumes e rasgos da vida cotiá propios doutros países e culturas 

onde se fala a lingua estranxeira: horarios, festividades, etc.

-Uso de fórmulas lingüísticas axeitadas ás situacións comunicativas: saúdos e 

despedidas, peticións con cortesía, etc.

-Recoñecemento da presenza e importancia da lingua estranxeira nas novas 

tecnoloxías da información e comunicación.

3ª AVALIACIÓN

Comprensión e expresión oral

-Comprender un documento de actualidade sobre un problema corrente.

-Expresarse usando o discurso directo e indirecto.

-Expresar unha opinión.

-Comprender un punto de vista.

-Argumenta

Comprensión e expresión escrita

-Comprender un documento de actualidade sobre un problema corrente.

-Expresarse usando o discurso directo e indirecto.

-Expresar unha opinión.

-Comprender un punto de vista.

-Argumentar.

Coñecemento da lingua :Contenu grammatical

L’interrogation indirecte 

Le discours indirect

Les pronoms possessifs

Le pronom relatif dont

Les pronoms personnels groupés

Le subjonctif

L’emploi du subjonctif

Phonétique

Le son [S] Graphie: s, c, ss, sc, ti, ç

Le son [Z] Graphie : ge, ch, j



Lexique

Les incendies 

Les mots de la loi

Les campagnes publicitaires

La pollution et l’écologie

Les problèmes sociaux

Elementos socioculturais e consciencia intercultural

-Valoración positiva do uso da lingua estranxeira como medio para eliminar barreiras de

entendemento e comunicación entre pobos.

-Contraste entre aspectos culturais da vida cotiá que transmite a lingua estranxeira e os

propios: costumes familiares, deportes, sistema educativo, etc.

-Identificación de costumes e rasgos da vida cotiá propios doutros países e culturas 

onde se fala a lingua estranxeira: horarios, festividades, etc.

-Uso de fórmulas lingüísticas axeitadas ás situacións comunicativas: saúdos e 

despedidas, peticións con cortesía, etc.

-Recoñecemento da presencia e importancia da lingua estranxeira nas novas 

tecnoloxías da información e comunicación.
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Bloque 1. Comprensión de textos orais

a

b

 

c

 

f

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

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

Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el.

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

B1.2.  Identificar  o  sentido  xeral,  a  información
esencial,  os  puntos principais e  os  detalles  máis
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude
media, claramente estruturados, e transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos e articulados a
unha  velocidade  media,  nun  rexistro  formal,
informal  ou  neutro,  e  que  traten  de  aspectos
concretos  ou  abstractos  de  temas  xerais,  sobre
asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos
habituais,  ou  sobre  os  propios  intereses  nos
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional
ou  laboral,  sempre  que  as  condicións acústicas
non distorsionen a mensaxe e se  poida  volver
escoitar o dito.

B1.3.  Comprender  o  esencial  e  a  información
relevante en situacións comúns, aínda que poidan
necesitar  unha  xestión  ou  transacción  menos
habitual  (explicacións  a  unha  reclamación,
cancelación  dun  servizo,  etc.)  que  impliquen  a
solicitude de datos, realización de accións, formas
de pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir
o dito.

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

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 

CCE

C

40%

Distinción de tipos de comprensión (sentido 
xeral, información esencial e puntos 
principais).
Formulación  de  hipóteses  sobre  contido  e
contexto.

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

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 

CCE

C

CD

40%

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

Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da
comprensión de novos elementos.

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga
nunha  situación  comunicativa,  e  conciencia  da
importancia de chegar a comprender textos orais
sen
precisar entender todos os seus elementos.

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

CA

A 

CS

C 

CC

EC

40%

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

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.

C

CL 

CA

A 

CS

C 

40%
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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.

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.

CC

L 

CA

A 

CS

C 

CC

EC

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 

CCE

C CD

40%

Bloque 2. Produción de textos orais

a

 

b

 

c

 

f

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación:

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

Adecuación do texto ao destinatario, ao

B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para
producir  textos  orais  breves  ou  de  lonxitude
media,  aínda  que  poidan  producirse  pausas,
vacilacións ocasionais  ou reformulacións do que
se quere expresar en situacións menos habituais
ou en intervencións máis longas.

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCE

C

40%
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contexto  e  á  canle,  escollendo  os
expoñentes  lingüísticos  necesarios  para
lograr a intención comunicativa.

Execución:

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

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

Expresión  da  mensaxe  con  claridade  e
coherencia básica,

estruturándoa
adecuadamente e axustándose, de ser  o
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada
tipo de texto memorizados e traballados na
clase previamente.

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

Compensación  das  carencias  lingüísticas
mediante procedementos lingüísticos e

B2.2.  Interactuar,  en  situacións  reais  ou
simuladas,  con  eficacia  suficiente  para  narrar  e
describir  experiencias,  acontecementos,
sentimentos,  reaccións,  desexos e aspiracións e
plans  ou  proxectos;  e  intercambiar  información
pouco  complexa,  pedir  e  dar  indicacións  ou
instrucións  sinxelas  con  certo  detalle,  xustificar
brevemente opinións e puntos de vista;  formular
hipóteses e facer suxestións, e expresarse sobre
temas algo abstractos,  como  películas,  música,
libros, etc.

B2.3.  Intercambiar  de  xeito  sinxelo  pero  eficaz,
con pronuncia clara e intelixible, información en
situacións  de  comunicacióalumnado  e  menos
habituais,  pero  predicibles,  nas  que  teña  que
expresar  o  acordo,  o  desacordo,  o  interese,  a
posibilidade  e  a  imposibilidade,  usando  un
repertorio  de  expresións  frecuentes  no  ámbito
público (doenzas, pequenas reclamacións, menús
alternativos,  accidentes,  etc.),  así  como  a
expresión básica dos sentimentos e  os  intereses
persoais, tales como satisfacción, desgusto,
admiración e sorpresa.

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

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.

C

CL 

CA

A 

CS

C 

CC

EC 

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 

CCE

C CD

40%
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paralingüísticos. 

Lingüísticos:

Modificación  de  palabras  de
significado parecido.

Definición ou reformulación dun termo
ou expresión.

Uso  da  lingua  materna  ou
"estranxeirización"  de  palabras  da
lingua meta.

Petición  de

axuda.

Paralingüísticos:

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

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

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

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

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

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

B2.5.  Participar  en  situacións  de  comunicación
formais  que  impliquen  intercambios  claramente
estruturados,  utilizando  fórmulas  ou  indicacións
habituais  para  tomar  ou  ceder  a  quenda  de
palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da
persoa  interlocutora,  e  sendo  quen  de
intercambiar  información  e  opinións,  dar
instrucións,  xustificar  brevemente  os  motivos  de
accións  e  plans,  e  argumentar  de  xeito  sinxelo
pero eficaz.

SLEB2.4.  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.

CC

L 

CA

A 

CS

C 

CC

EC

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 

CCE

C CD

40%
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

a

b

 

c

 

f

B3.1. Estratexias de comprensión:

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

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

Distinción  de  tipos  de  comprensión
necesarios  para  a  realización  da  tarefa
(sentido xeral,

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

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

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

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 

CCE

C

40%



2º DE 
BACHARELAT
O

Obxectivos Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s claves

Grao de 
consecució
n

información esencial e puntos principais).

Formulación  de  hipóteses  sobre  contido  e
contexto.

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

Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da
comprensión de novos elementos.

B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas
formais  (remitente,  cabeceira,  lugar  e  data,
asunto,  saúdo  á  persoa  destinataria,  corpo  da
carta, despedida e sinatura).

lonxitude e ben estruturados, nos que se  informa
de  acontecementos,  se  describen  accións,
persoas,  obxectos e lugares, e se manifestan
opinións, crenzas  ou  valores  con  expresións
sinxelas.

B3.4. Comprender en textos formais un repertorio
básico de expresións fixas para rexeitar
(agradecendo  ou  xustificando),  acceder  (con
reservas  ou  condicións);  expresar  posibilidade,
imposibilidade ou obriga de facer algo; conceder e
denegar  (con  ou sen  obxeccións);  aconsellar,
recomendar ou animar a facer algo.

B3.5. Identificar a información esencial,  os puntos
máis relevantes e detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en soporte dixital,
breves ou de lonxitude media e ben estruturados,
escritos  nun  rexistro  formal,  informal  ou  neutro,
que traten de asuntos cotiáns ou menos habituais,
de  temas  de  interese  ou  relevantes  para  os
propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que
conteñan  estruturas  e  un  léxico  de  uso  común,
tanto de carácter xeral como máis específico.

SLEB3.2.  Entende  o  sentido  xeral,  os  puntos
principais e información relevante de anuncios e
comunicacións de carácter público, institucional
ou  corporativo  claramente  estruturados,
relacionados  con  asuntos  do  seu  interese
persoal, educativo ou ocupacional (organización
de  grupos  de  traballo,  información  sobre
actividades de formación específicas, etc.).

CCL 

CAA 

CSC 

CCE

C CD

40%

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).

C

CL 

CD
40%

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 

CCE

C 

CAA 

CSC

40%

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.

C

C

L 

C

D

C

A

A

40%
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SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes
ou  correos  electrónicos  de  carácter  formal,
oficial  ou  institucional  como  para  poder
reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se
lle  solicitan  documentos  para  unha estadía  de
estudos no estranxeiro).

CCL 

CCE

C CD
40%

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.

C

C

L 

C

D

C

S

C

C

A

A

40%
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Bloque 4. Produción de textos escritos

a

b

 

c

 

f

B4.1. Estratexias de
produción:

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

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

B4.3.  Escribir  mensaxes  breves,  en  calquera
soporte, con información, instrucións e indicacións
básicas  e  opinións  sinxelas,  destacando  os
aspectos  que  resulten  importantes  ou  do  seu
interese para o tema que se trate.

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

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

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

Planificación:

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

C

D

C

S

C

40%

Localización e uso adecuado de recursos
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario
ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.).
Uso  de  elementos  coñecidos  obtidos  de
modelos  moi  sinxelos  de  textos  escritos,
para elaborar os propios textos.

Execución:

Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo.

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.

C

C

L 

C

D

C

A

A

40%

Estruturación do contido do texto.

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

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.

C

C

L 

C

D

C

A

A

40%
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Expresión  da  mensaxe  con  claridade
axustándose aos modelos e ás fórmulas de
cada tipo de texto.

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

Recurso  aos  coñecementos  previos
(utilizar  frases  feitas  e  locucións,  do  tipo
"agora volvo", "botar unha man", etc.).

textos breves ou de lonxitude media, coherentes e
de  estrutura  clara,  sobre  temas  de  interese
persoal,  ou asuntos cotiáns ou menos habituais,
nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando
adecuadamente  os  recursos  de  cohesión,  as
convencións  ortográficas  e  os  signos  de
puntuación máis comúns, e amosando un control
razoable de expresións e estruturas, e un léxico
de  uso  frecuente,  tanto  de  carácter  xeral  como
máis  específico  dentro  da  propia  área  de
especialización ou de interese.

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.

CC

L 

CC

EC 

CD 

CS

C

40%

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 

CCS

C CD

Revisión:

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.

40%

Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación.

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

B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a
súa estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data,
asunto,  saúdo  á  persoa  destinataria,  corpo  da
carta, despedida e sinatura.

B4.3.  Elaboración  de  informes  expositivos
elementais e breves, organizados nunha estrutura
básica  que  inclúa  unha  introdución,  o  corpo  do
informe, a conclusión e a bibliografía; e prestando
atención  ás  estruturas  sintáctico-discursivas  que
adoitan  predominar  neste  tipo  de  texto
(subordinacións relativas, finais, causais, etc.).
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Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e
plurilingüe

a

 

b

 

c

 

f

 

p

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

– Sons e fonemas vocálicos.

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.

– Procesos fonolóxicos máis básicos.

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e
na oración.

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

– Uso  das  normas  básicas  de  ortografía  da
palabra.

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

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

– Recoñecemento  e  uso  de  convencións
sociais básicas e normas de cortesía propias
da  súa  idade  e  de  rexistros  informal  e
estándar, e da linguaxe non verbal elemental
na cultura

B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e
coa suficiente fluidez para facerse entender, aínda
que  poidan  producirse  pausas  e  mesmo  se  as
persoas interlocutoras poden necesitar repeticións
cando  se  trata  de  palabras  e  estruturas  pouco
frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse
erros que non interrompan a comunicación.

B5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións
ortográficas,  de  puntuación  e  de  formato  máis
frecuentes con razoable corrección de modo que
se comprenda a mensaxe, aínda que pode darse
algunha influencia da primeira ou doutras linguas;
e  saber  manexar  os  recursos  básicos  de
procesamento  de  textos  para  corrixir  os  erros
ortográficos  dos  textos  que  se  producen  en
formato electrónico,  e adaptarse  ás  convencións
comúns de escritura de textos en internet.

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

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 

CCE

C

40%

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 

CCE

C 

CSC 

CAA

40%



estranxeira.

– Achegamento aos hábitos e ás actividades de
estudo, traballo e lecer, condicións de vida e
relacións  interpersoais  (nos  ámbitos
educativo,  ocupacional  e  institucional);  o
contorno xeográfico básico (clima, rexións) e
referentes artístico-culturais (feitos históricos
e personaxes relevantes).

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

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

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

B5.4. Plurilingüismo:

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

– Participación en proxectos nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valorando
positivamente  as  competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

– Recurso aos coñecementos e ás experiencias
lingüísticas  noutras  linguas  que  coñece
(patróns

e  lecer),  condicións  de  vida  e  contorno
socioeconómico,  relacións  interpersoais
(xeracionais  ou nos ámbitos educativo,
ocupacional e institucional), e convencións sociais
(actitudes  e  valores),  así  como  os aspectos
culturais xerais que permitan comprender  e
expresar  adecuadamente  información  e  ideas
presentes nos textos.

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

B5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,  recensión
de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares  como  outras
presentes  no  centro  docente,  relacionados  cos
elementos  transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

B5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións
requiridas  polo  propósito  comunicativo  e  un
repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así
como patróns discursivos habituais para iniciar e
concluír  o  texto  adecuadamente,  organizar  a
información de xeito claro, ampliala con exemplos
ou resumila.

B5.7.  Coñecer  e  utilizar  léxico  escrito  de  uso
común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais
ou relacionados cos propios intereses, os estudos
e  as  ocupacións,  e  un  repertorio  limitado  de
expresións e modismos de uso frecuente.

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

▪ CCL

▪ CCSC

▪ CCEC



discursivos para a organización e ampliación
ou restruturación  da información;  elementos
adecuados  de  coherencia  e  de  cohesión
textual  para  organizar  o  discurso,  facer
progresar o tema, etc.).

B5.5. Funcións comunicativas:

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

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

– Narración de acontecementos e descrición de
estados e situacións presentes,  e expresión
moi básica de sucesos futuros.

– Petición  e  ofrecemento  de  información  e
indicacións,  e  expresión  moi  sinxela  de
opinións e advertencias.

– Expresión do coñecemento, o
descoñecemento e a certeza.

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

– Expresión do interese, a aprobación, o
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así como
os seus contrarios.

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

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

– Vida  cotiá:  alimentación  (pratos  e  produtos
típicos,  costumes  alimentarios,  tabús,
convencións sociais, horarios, etc.); familia e
amizades;  actividades  de  lecer;  viaxes  e
transportes;  festas  e  celebracións;  saúde;
educación;  compras  e  actividades
comerciais;  bens e servizos básicos;
contorno (clima, campo,  cidade  e  lugares
máis  representativos);  tecnoloxía (aparellos
de uso cotián), e e calquera  outro  que  se
considere de interese.

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

▪ CCL

▪ CCSC

▪ CAA



– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais.

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma.
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SECUENCIACIÓN E TEMPORIZACIÓN

AVALIACI
ÓN Distribución temporal por 

sesións
TOTAL SESIÓNS / distribución 
u.d.

1ª AVAL.

SEPT.  :  4

sesións  OCT

16sesións

NOV    16

sesións

DIC      4 sesións

Sesións: 40

U.D. 16 sesións-

repaso 1: 12 

sesións

2: 12 sesións

2ª AVAL.

3ª AVAL

XAN 13 sesións

FEB.  16

Sesións

MARZ10

sesións

MARZO:  5

sesións ABRIL :

6 sesións MAIO

17 sesións

Sesións: 39

REFLEXIÓN

SOBRE O

APRENDIDO :3
sesións

U.D. 3-4 :16 sesións

U.D. 5 : 12 sesións

U.D. 6: 12 sesións

SESIÓNS :34
SESIÓNS

U.D 7 : 14 sesións

U.D. 8: 14 sesións 

REFLEXIÓN SOBRE O

APRENDIDO :6 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

GRAMÁTICA

-Os tempos verbais vistos no curso anterior

-Le conditionnel

-le temps du passé

-le subjonctif.

-le futur antérieur

-le passé simple

-le participe présent

-les pronoms relatifs variables e invariables

-la négation

-la cause et la conséquense

-les phrases hypotetiques

-le but et la concession

-la voix passive

-l’obligation 

VOCABULAIRE
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-L’empire colonial français .L’Algérie.

-La francophonie

-la politique



-La santé

-L’ecologie.

-La pauvreté

-L’aide au Tiers –monde.

-La violence .

-L’exclusion

-Le racisme.

-L’electronique et l’informatique

-La mondialisation.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Contemplamos  a  avaliación  como  parte  integral  do  proceso  de  ensino,  é  dicir,

asígnamoslle unha función fundamentalmente formativa e de regulación da

aprendizaxe que permite a profesores e alumnos  identificar, día  a día, as lagoas ou

deficiencias  nos  diferentes  momentos  do  proceso  e  retomar  os  contidos.  As

competencias básicas, os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación teránse

en conta á hora de avalia-lo alumno.

Avaliación Ordinaria.

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A

última coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño.

Ao longo de cada avaliación, cada alumno terá unha serie de probas orais (lectura,

probas orais...) e probas escritas (dictados, fichas, exercicios...) que terá que superarn

positivamente acadando un 5, senon, terá a oportunidade de facer un examen oral e

outro escrito ao finalizar cada avaliación.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

COMPRENSIÓN ESCRITA

As probas serán variadas:

1) Tipo test

2) Redacción de textos

3) Realización de frases

4) Ditados

5) Fichas

6) Identificación de sinónimos e antónimos.

7) Audición e lectura simultánea de textos.

8) Realización de actividades de relacionar (textos / títulos, fotos de personaxes



/nomes)..

9) Ordenación de acontecementos .

COMPRENSIÓN ORAL

1) Captación de información global e específica.

2) Extracción de palabras ou frases clave en audicións e copialas.

3) Obtención de información para autocorrixirse.

4) Audición e lectura simultánea de textos.

5) Toma de apuntamentos.

6) Realización de actividades de relacionar (textos / fotos).

EXPRESIÓN ORAL

1) Participación en exposicións orais (con ou sen axuda de frases claves)

2) Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos sobre o tema 

da unidade.

3) Exposición de diálogos.

4) Lectura dos textos, diálogos traballados nas clases co ritmo e entonación axeitados.

5) Resumo de textos.

6) Resposta ás preguntas dunha sondaxe, dun texto…

7) Exposicións orais sobre un tema proposto

EXPRESIÓN ESCRITA

1) Realización de actividades de relacionar (preguntas / respostas).

2) Finalización de frases coas estruturas e con formas verbais, e listaxes de palabras.

3) Redacción de resumos, descricións, retratos, biografías a partir de apuntamentos, 

frases, descricións, postais..., usando textos e frases como modelo..

4) Resposta a preguntas.

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO

A avaliación é considerada de forma integradora e referida ó proceso de ensino e

aprendizaxe.A avaliación pedagóxica contempla dúas funcións, unha función

formativa, que considera o proceso de ensino e aprendizaxe na súa globalidade,  e

unha función sumativa, que comproba de maneira puntual o grado de adquisición dos

contidos traballados ó final dun periodo máis ou menos largo de ensino e aprendizaxe,

pero sempre desde unha perspectiva formativa. Sempre  se  terá en conta os logros

das/dos alumnas/os e se avaliarán positivamente, ó consideralo un aspecto motivador

para o alumnado.

A avaliación formativa está orientada a determinar as dificultades e avances que o

alumnado vai tendo na realización das actividades propostas, co fin de axustar a



axuda



pedagóxica cara ás actividades de reforzo ou de ampliación que se presentan nos

cadernos dos alumnos. O principio do proceso de aprendizaxe, unha avaliación inicial,

xa que consideramos que aínda que o alumnado sea principiante na aprendizaxe do

francés, non o van ser na súa lingua materna, e polo tanto, teñen xa un grado diferente

de desenvolvemento lóxico formal e un coñecemento cultural dificilmente equiparable.

Convén comprobar os seus coñecementos, habilidades e actitudes, o que se verá a

través  da  unidade  0  e  ó  principio  de  cada  unidade  onde  aparecen  indicados  os

obxectivos de cada unha delas.

Ó largo do proceso de aprendizaxe, farase unha avaliación continua, para controlar o

progreso das aprendizaxes dos alumnos para determinar os logros e as carencias,

identificar as causas das súas dificultades e poder poñer en marcha as medidas de

apoio apropiadas.

Isto faráse a través dunha observación continua, tanto do traballo individual como do

traballo en equipo dentro da aula; tamén a través da corrección de material elaborado

na clase ou na casa, traballos de lectura voluntarios e mediante as probas de

avaliación que se realizan do libro do alumno, para que o alumno tome conciencia do

que aprendeu e do que lle queda por aprender.

Despois  dun periodo máis ou menos largo de aprendizaxe,  farase unha avaliación

sumativa de carácter formativo. co fin de obter un balance puntual e comprobar o

grado de adquisición dos contidos programados, esta avaliación sumativa realizarase

a través de diferentes actividades de comprensión e expresión escritas e orais.

No referido ás produccións orais do alumnado teráse en conta a adaptación do

discurso  á  situación  de  comunicación,  o  uso  de  estratexias  de  comunicación,  a

organización  do  discurso,  o  léxico  empregado  adecuadamente,  a  construcción

gramatical, a pronunciación e a entonación.

No referente ás produccións escritas atenderáse a adaptación do discurso á situación

de comunicación, a organización do discurso, o uso do léxico, a construcción

gramatical, a ortografía e a presentación. Co fin de comprobar se o alumnado está a

desenvolver as capacidades indicadas nos obxectivos, teremos en conta os seguintes

criterios de avaliación:

1) Habilidades comunicativas:

- Identificar a información global e específica en textos orais emitidos en francés tanto

polo profesor coma por outros alumnos (conversacións, diálogos,...) sobre temas que

lles resulten familiares,  así como tamén en textos escritos sinxelos e de extensión

limitada, sendo quen de anticipa-lo significado dalgúns elementos a través do

contexto, interactuando na aula.



-Extraer a información global  e específica de textos orais emitidos en situación de

comunicación cara a cara sobre temas relacionados coa realidade cotiá dos alumnos e

aspectos culturais e sociais dos países nos que se fala a lingua extranxeira.

-Identificar o tema e a información global de textos orais breves con apoio visual,

emitido  polos  medios  de  comunicación  sobre  cuestións  xerais  de  actualidade  e

aspectos das culturas asociadas coa lingua extranxeira.

-Participar activamente en conversacións improvisadas sobre temas de interés para o

alumno  e  exposicións  preparadas  previamente  relacionadas  con  outras  áreas  do

currículo  ou con aspectos sociais  e culturais  dos países nos que se fala  a lingua

extranxeira, empregando as estratexias de comunicación e o tipo de discurso axitado á

situación.

-Participar en intercambios orais breves, relativos a situacións coñecidas, empregar

unha linguaxe sinxela e aplicando estratexias de comprensión e de expresións comúns

nas relacións sociais.

-Extraer a información global e de detalle máis relevante de textos escritos sinxelos de

diferentes  tipos,  relacionados  con  outras  materias  do  currículo  ou  referidos  á

actualidade,  extraídos  de  periódicos,  revistas  xuvenís  e  libros  de  divulgación  ,  e

dirixidos, ao público xeral, sendo capaz de predecir significados co apoio do contexto e

dos seus coñecementos doutras linguas.

-Identificar a información de mensaxes escritas en francés de estructura sinxela e de

extensión limitada, referidos a situacións de comunicación habituais para o alumno

tales como o entorno familiar, o centro escolar, os amigos e o tempo de lecer.

-Ler con axuda do diccionario e outros libros de consulta, textos literarios variados

(novelas, poesía, teatro,.....)  relacionados cos intereses dos alumnos e demostrar a

comprensión cunha tarefa específica.

-Ler  individualmente  textos  con  apoio  visual  e  libros  sinxelos  demostrando  a

comprensión por medio dunha tarefa específica.

-Redactar, con axuda do material de consulta pertinente, textos escritos que esixan

unha planificación e unha elaboración reflexiva de contidos , cuidando a corrección

idiomática, a coherencia e a propiedade

-Redactar mensaxes curtas e sinxelas sobre temas cotiáns utilizando os conectores e

o léxico apropiados e que sexan comprensibles para o lector.

2) Reflexión sobre a lingua:

- Manifestar  na práctica o coñecemento dos aspectos formais do código da lingua

estranxeira  tanto a  través de actividades  contextualizadas  como pola  súa correcta

utilización nas tarefas de expresión oral e escrita.

- Deducir regras de funcionamento da lingua estranxeira a partir da observación de



regularidades que se aplican nos procesos de inducción e deducción de forma 

alternativa, apoiándose na comparación coa propia lingua.

- Estabelecer relacións entre funcións da linguaxe, conceptos gramaticais e 

expoñentes lingüísticos.

- Utilizar termos lingüísticos básicos sobre elementos gramaticais.

3) Aspectos socioculturais:

- Recoñecer  os  elementos  socioculturais  que  se  presenten  de  forma  explícita  ou

implícita nos textos a traballar.

- Usar rexistros, variedades, fórmulas e estilos adecuados á situación de comunicación.

- Iniciar  o  descubrimento  de certos  hábitos  culturais  franceses relacionándoos  cos

propios e valorando positivamente las maneiras diferentes de concebir e interpretar a

realidade.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación é contínua. As notas das avaliacións e a nota final serán o resultado das 

notas acadadas polos seguintes conceptos:

Traballo persoal do alumno, que o gardará ordenado, en todo momento a disposición 

do profesor, que o irá revisando, valorando sempre os avances positivos e o esforzo.

Proba de lectura: fixándose na pronunciación, na nasalidade, na fluidez… 

A asistencia á clase puntualmente co material requerido e boa disposición.

A participación e actitude na clase que axudarán a avaliar a comprensión e a expresión 

oral.

Participación na actividade de comunicación oral dentro da clase.

Controis e exames escritos e orais.

O profesorado poderá modificar algúns dos aspectos citados (exames, traballos...) se

por calquera circunstancia (dificultades de aprendizaxe, retraso na programación...)

non se puideran acadar todos os obxectivos previstos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Tendo en conta que a avaliación e continua, formativa e individualizada, valorarase o

progreso realizado polo alumno. As cualificacións expresarásen nos siguentes

términos que irán acompañados dunha expresión numérica de 0 a 10 sen decimales:

Insuficiente (0, 1, 2, 3, 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7, 8) y Sobresaliente (9,

10).

A nota final de cada Avaluación será o resultado de la aplicación dos criterios

seguintes na proporción que a continuación especificamos:



60
%
5/10

Probas escritas:

Probas de gramática 
Comprensións escritas 
Producións escritas

*Farase una media aritmética das notas.
A producción escrita avaliarase mediante una 
rúbrica

20
%
3/10

Destrezas orais:

Comprensións orais 
Producións orais

*A producción oral avaliarase mediante 
rúbrica

15
%

1,5/10

Traballos:

Neste apartado trátase de avaliar os deberes
e traballos que se mande facer así como a
actitude cara á materia e á lingua francesa.

*Para avaliar este apartado, dipoñeremos do
caderno da profesora, de cuestionarios e de
rúbricas
Deberes (5%)
Traballos (10%)

5
%

0,5/10

Participación:

Quenda  de  palabra,  saír  ao  encerado  a
corrixir,  preguntar,  responder  ás  preguntas
da profesora, ler.

*Este apartado avaliarase mediante o caderno



A avaliación da aprendizaxe do alumno levarase a cabo tomando como referentes para

a comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da

etapa e os criterios de avaliación, e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se

recollen no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece o currículo da

educación  secundaria  obrigatoria  de  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de

Galicia. De acrodo con isto, e tal e como vén indicado no DOG nº 29, do venres 11 de

fereiro de 2022, a avaliación é contínua e DIFERENCIADA. Terá un carácter formativo e

será un instrumento  para a mellora  dos procesos de ensino como dos procesos de

aprendizaxe.

O alumnado que non supere a nosa materia, logo da avaliación do período ordinario, coa

finalidade  de  lle  facilitar  a  súa  recuperación  TERÁ  DEREITO  A  REALIZAR  UNHA

PROBA EXTRAORDINARIA nas datas que se determinan no calendario escolar.

Para avaliar o alumno, faranse diversas probas (CO, CE, PO, PE, o  80% da nota) que,

sumadas aos traballos entregados (15%) e a súa actitude colaborativa na aula (5%) dará

como resultado a cualificación dese alumno. Non haberá unha nota mínima para calcular

esa nota media.

Non obstante a nota final del curso obterase ao realizar a media das porcentaxes de

cada avaluación (a partir da nota con decimais, sen redondeo): 1ª avaliación 20%, 2ª

avaliación 30% y 3ª avaliación 50%.

Se a nota final da avaliación non é un número exacto, aplicarase un redondeo ao alza



tamén, a partir de 0,6 inclusive.

Por último e en relación a falta de asistencia dos alumnos aos exámenes, como

norma xeral, o alumno que no asiste a un examen deberá presentar ao profesor a

debida  xustificación  da  sua  ausencia  o  mesmo  día  que  se  reincorpore  ao

centro.O profesor decidirá dependendo do tipo de xustificación,  se procede repetir o

exame e en caso afirmativo, o día e a hora. Se el alumno no presenta a xustificación

no prazo establecido non se realizará o exame.

Os  alumnos  que,  por  falta  de  asistencia,  perdera  o  seu  dereito  á  avaliación  dos

apartados 3 y 4 realizarán un exame por trimestre (escrito y oral), que suporá a nota

de cada avaliación

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO   E AVALIACIÓN

DE MATERIAS PENDENTES.

Os alumnos co francés pendente realizaran traballos e probas escritas, coordinadas 

polo departamento, co un seguimento persoal, directo e constante, o longo do curso, e 

se seguirá una avaliación continua dos progresos logrados, quedando polo tanto 

superada a asignatura si o final das actividades e probas o aproveitamento é positivo. 

Os alumnos que non superen a asignatura o longo do curso poderan facer no mes de 

maio unha unica proba final adaptada os contidos minimos esixidos. A nota desta proba

final será a sua calificación.

Os estudantes, que non superasen a asignatura, e cambien de opcion : a estes

alumnos proporcionaselles un traballo que terán que realizar e presentar na data

indicada, sempre antes da avaliación de pendentes

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS

A  avaliación  inicial  contribúe  á  mellora  do  rendemento  tanto  do  ensino  como  da

aprendizaxe. Para que resulte eficaz, esta avaliación ten que ser contínua e estar

atenta á evolución do alumnado, tanto no plano intelectual, como afectivo e social.

Ó principio de cada proceso de ensino-aprendizaxe e non só ó inicio do curso, faráse

unha avaliación inicial para detectar o nivel de partida, os coñecementos previos e ver

se existen problemas de aprendizaxe.

Debemos saber que coñecen e saben facer os alumnos, como mellora, que intereses

e motivacións teñen ante a aprendizaxe.

Esta avaliación realizaráse a través da observación directa e sistemática na aula,



pódese levar un diario da evolución, mediante cuestionarios e tamén a través de

probas estandarizad

Ao inicio de curso, o profesor marcará as pautas a seguir:

As/os alumnas/os serán informados dos materiais que deberán usar durante o ano

escolar, dos usados polo profesor e os recursos que se poderán usar en diferentes

momentos.

PROXECTO LINGUÏSTICO DE CENTRO

1.- Criterios metodolóxicos básicos.

A comisión reunirase mensualmente para debater e tomar acordos sobre a distribución

dos contidos para o desenvolvemento do currículo.

2.- Terminoloxía que se vai empregar.

1º e 2º ESO:

Morfoloxía.

Categorías:  artigo, substantivo, adxectivos determinativos (posesivos, demostrativos,

indefinidos) , verbo: Manteranse as dúas terminoloxías en cada unha das linguas na

que máis se usa (indicativo: presente, pretérito perfecto -cast-/pretérito -gal-, pretérito

imperfecto  -cast-/copretérito,  pretérito  pluscuamperfecto  -cast-/antepretérito  -gal-,

condicional -cast-/postpretérito -gal- subxuntivo: presente, pretérito imperfecto -cast-

/pretérito -gal-)

Sintaxe.

Falarase de determinantes referido a artigo e adxectivos determinativos.

Falarase de sintagmas

3º, 4º ESO e Bacharelato:

Morfoloxía.

Adverbio: usarase a mesma terminoloxía en todas as linguas.

Verbos pronominais. Haberá que explicarlles ao alumnado que algúns verbos son 

pronominais nunha lingua e noutra non.

Sintaxe.

A análise sintáctico-funcional farase en forma arbórea, para rematar coa análise 

morfolóxica.

Falarase de frase.

Falarase de claúsula e non de oración.

Caso do SE. Non se usará o "se voz media".

O se aspectual -cast- = o se ético -gal-

(sen función sintáctico-textual)

A partir de 4º de ESO:



A clasificación das oracións subordinadas: substantivas, adxectivas e adverbiais (finais, 

concesivas e condicionais)

Oración simple

Oración composta: yuxtaposta (por coordinación ou subordinación); coordinadas e 

subordinadas.



ANEXO I: OS ESCENARIOS POSIBLES DEBIDO Á COVID-19

Dado as circunstancias excepcionais que estamos a vivir, o Departamento debe prever 

todos os escenarios posibles coa finalidade de desenvolver o curso académico da mellor 

maneira posible. Ademais do libro de texto, completarase os contidos con material 

elaborado pola profesora.

Todas as fichas, dossiers e demais material complementario estará colgado na aula virtual

do centro, de modo que todo o alumnado matriculado poida seguir as aulas.

Subliñamos que os criterios de cualificación serán os mesmos sexa cal sexa a modalidade

ou circunstancias na que o centro se atope, a non ser que haxa novas instrucións por parte

da Consellaría de Educación. 

Semipresencial:

En caso de ensino semipresencial, o alumnado resolverá todas as dúbidas que poida ter

nas  aulas  e  o  traballo  telemático  consistirá  en  exercicios  das  distintas  destrezas

comunicativas, ademais das probas de gramática e de léxico. 

É dicir que a parte expositiva dos contidos faranse presencialmente e a parte máis práctica

telematicamente. O devandito traballo telemático realizarase mediante Aula Virtual, correo

electrónico e se for preciso, vía telefónica.

Os exames faranse presencialmente sempre que for posíbel. No caso de que o alumnado

non poida acudir ao centro para realizar os exames, estes faranse noutra data concertada

polo-a alumno-a e pola profesora, ou en videoconferencia e/ou a través da aula virtual.

Telemático: 

No caso  de  que  algún-algunha  alumno-a  estivese  en  corentena  por  ser  sospeitoso  de

Covid-19, poderá encontrar na aula virtual do centro o material complementario facilitado

pola profesora. Tamén, o alumnado poderá consultar todas as dúbidas que teña vía correo

electrónico e se for preciso, mediante videoconferencia.

No  caso  dun  posible  confinamento  seguiranse  cos  contidos  previstos  na  programación

didáctica de departamento. 

Para seguir coas clases, a profesora fará conexión no seu horario para o devandito grupo.

Tamén,  empregarase  o  correo  electrónico  e  se  for  preciso  o  teléfono  para  axudar  ao

alumnado a seguir coa aprendizaxe.

Por  outra  banda,  poderase  efectuar  videoclases  a  maiores  para  o  alumnado  con  máis

dificultades.

Para avaliar o alumnado, se for posíbel, faranse probas de modo presencial.  Se non for

posíbel, faranse os exames previstos en cada avaliación vía videoconferencia ou a través

da aula virtual.

No caso que a profesora tivese que estar en corentena, seguirá co proceso de aprendizaxe

vía telemática.



Subliñamos  aquí  que  se  un-unha  alumno-a   non  pode  realizar  algún  exame  por

presentar sintomatoloxía, farase outra proba noutra data.

Con todo, levarase un control exhaustivo das devanditas ausencias e contactarase

coas familias para constatar que a ausencia sexa realmente xustificada, en caso de

alumno-a reincidente.

Pola  outra  banda,  no  caso  de  que  o  centro  feche  e  o  ensino  pase  a  ser  telemático,

subliñamos que o ensino-aprendizaxe terá que mudar, isto é, daranse os contidos mínimos

esixibles previstos nesta programación (ver contidos mínimos esixibles para cada curso) coa

finalidade de afondar neles con maior eficiencia. 

.
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