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ENSINANZA A DISTANCIA 

 Prevese no caso de suspensión de clases presenciais adoptar as seguintes medidas para: 

 O alumnado que está matriculado na materia de Francés Segunda Lingua Estranxeira, no curso de francés da aula virtual do centro, ou 

na plataforma clasroom. 

 O alumnado que non poida asistir ás clases de forma presencial, por motivos da pandemia do Covid-19,   poderá seguir a ensinanza a 

través do curso de francés, na aula virtual do centro. Terá acceso a documentos de explicación, tarefas online, documentos de traballo, 

traballos e proxectos de avaliación. Deberá respectar o prazo de entrega para a súa corrección. 

 Mantense o cadro de temporalización de contidos a impartir, previsto na programación anual do departamento, salvo que a lexislación 

actualizada indique o contrario. 

 Por motivos de cambios lexislativos, este anexo pode ser modificado a través doutro anexo, no que consten as actualizacións pertinen-

tes. 

 A profesora dispón dunha hora semanal de atención ás familias e aos alumnos, para atender as consultas que lles xurdan a través do 

teléfono do centro ou por correo electrónico. 

 Proxecto Curricular do centro establece as medidas para o alumnado que teña que permanecer hospitalizado. 

 O contacto co alumnado por correo electrónico, para a asistencia telemática  ás clases lectivas semanais que poidan ser susceptibles de 

programarse por videoconferencia.  

 Alumnado de 1º e 2º ESO, o alumnado poderá utilizar o ordenador E-dixgal, para acceder ó curso de francés da aula virtual do centro. 

 Alumnado que non dispoña de rede internet: comunicarase por teléfono co centro para informar ao titor do seu grupo. Neste caso o 

profesor responsable poderá indicarlle por teléfono as tarefas e proxectos. O delegado da clase poderá contactar por teléfono co 

alumno para transmitirlle a documentación, previa autorización dos pais ou titores legais. 



 
 
 

 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 1ºESO 

Identificación de criterios de avaliación: Identificación de estándares de aprendizaxe: 
1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

 

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos, etc.),  así como instrucións e peticións elementais relativas ao 

comportamento na aula. 

 

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

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

X X X 

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. 

 

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

instrucións e consignas de aula. 
X X X 

 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, identificar 

persoas, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a cara, gravadas 
ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo 

e con moita claridade. 

 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves 
(instrucións e comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico moi común 

relacionado con necesidades inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o 

dito 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e 
de necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre que se 

fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, 

a escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Bloque 2.- PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

 

 

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. 

 
 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña 

que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

X X  

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

entender e facerse entender. 

 

 
 
 
 
  

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre 
si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de 

comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

X X  



 
 
 

 

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

interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habi-
tuais relacionadas con necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre luga-
res, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu 

nivel escolar. 
 X X 

 
 
 
 

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, familia, 
orixe, gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e 

habituais sobre estes datos. 

 
 
 

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece 
contacto social elemental, intercambia información moi básica, manifesta os seus gustos, fai 
invitacións elementais e ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

X X X 

 

 

 

 

 
SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gus-
tos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre te-
mas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 

interlocutora para entender e facerse entender. 

X X X 

Bloque 3.-  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

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

significado de palabras e expresións non coñecidas. 

 

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

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

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

 X X 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, con conectores moi básicos e relativos a temas da propia experiencia. 

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

propios da súa idade. 

X X X 

 
B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, felicitacións, 

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

 
SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material infor-

mativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

  

 

 

X 

Bloque 4.- PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

 

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. 

 
SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir información, ou con intencións comunicativas pro-

pias da súa idade e do seu nivel escolar. 
X X X 

 

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

 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao 

seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). X X  



 
 
 

 

 

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

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

moi sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 
 X X 

 
B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determi-

nada 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. 

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

ción limpa e ordenada. 

 X X 

Bloque 5.-  COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE: 

 
B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, reco-

ñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade, 
aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender 

 
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, sono-
rización, etc.), e iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

X X X 

 
B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con correc-

ción suficiente para o seu nivel escolar. 

 
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua es-
tranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 

fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan exis-
tir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

X X  

 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos 
contextos respectivos. 

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

guas. 
X X  

 

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. 

 
SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de ne-
cesidade inmediata da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 

etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

X X X 

 

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante 
os expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, 

e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 
sexan traballados en clase previamente. 

 
SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recen-
sión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relaciona-
dos cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe 

X X X 

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

güísticos ou culturais. 

 

X X X 

  
 

 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO: 



 
 
 

 

 

Identificación de criterios de avaliación: 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe: 

1º trimes-

tre 

2º 

trimestre 

3º trimes-

tre 

Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

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. 

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

X X  

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. 

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

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

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. 

X X X 

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

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

X X X 

Bloque 2.-  PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

 

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. 

 

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

X X  

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

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

X X X 

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. 

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

X X X 



 
 
 

 

 

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 

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

 X X 

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

X X X 

Bloque 3.-  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

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

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

X X  

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. 

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

X X X 

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. 

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

 X X 

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. 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en 
material informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos como 
actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., próximos á súa idade e á 
súa experiencia. 

X X X 

Bloque 4.-  PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

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. 

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

X X X 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

X   

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

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

 X X 

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. 

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

 X X 

Bloque 5.-  COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE: 



 
 
 

 

 

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. 

 

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

X X X 

 

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

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

X X  

 

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. 

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

X X X 

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. 

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

X X X 

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 

 

X X X 

 
 

         

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO 

Identificación de criterios de avaliación: Identificación de estándares de aprendizaxe: 
1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

3º 

trimestre 

Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

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

 

SLEB1.2. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

X X  

 

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

 

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

X X  



 
 
 

 

B1.4. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos elementais na vida cotiá, 
transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e moi ben articuladas e lentamente, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se se poden escoitar máis dunha vez. 

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións e 
opinións formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

X X X 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas 
sobre temas cotiáns que se desenvolvan na súa presenza, nas que se describan, de xeito 
moi breve e sinxelo, persoas, lugares e obxectos, e se narren acontecementos elementais, 
sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro 
docente), preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, 
intereses, preferencias e gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

X X  

B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e pausadamente, no que se utilicen 
expresións sinxelas e habituais previamente traballadas e referidas a temas moi 
coñecidos dos ámbitos persoal e educativo (datos persoais, gustos e hábitos, materias 
que cursa, etc.), adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser o caso, como mediación 
lingüística 

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

  X 

Bloque 2.- PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

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

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

X X X 

 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre 
outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón, 
ou a reformulación ou explicación de elementos. 

 

SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, 
actividades, etc.), seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou repetir o dito. 

X X  

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

SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que establece contacto social, se intercambia información e se 
expresan opinións de xeito sinxelo e breve, se fan invitacións e ofrecementos, se piden e se 
ofrecen cousas, se piden e se dan indicacións ou instrucións, ou se discuten os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta, expresando o acordo ou o desacordo 
de xeito moi básico. 

X X  

B2.4. Interactuar de xeito simple en intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou xestos simples para tomar ou manter a quenda de palabra, aínda que poidan 
darse desaxustes na adaptación ao interlocutor. 

 

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

  X 

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

 

X X X 

Bloque 3.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 



 
 
 

 

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

 

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

 

X X  

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

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

X X  

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos informativos ou narrativos 
breves, moi sinxelos e ben estruturados, relativos a experiencias e a coñecementos 
propios da súa idade. 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos 
pasados, e se expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

X X X 

B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, 
escritos nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións 
cotiás, de aspectos concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre un curso de verán). 

 X X 

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

  Bloque 4.- PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

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. 
 

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

  X 

 

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

 

 

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

X X  

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

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

X X X 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando, de ser o caso, 
como mediación lingüística (adecuada ao seu nivel escolar) e cun formato preestablecido, 
en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 
ordenada do texto. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a institucións públicas ou 
privadas, ou a entidades comerciais, fundamentalmente para solicitar información, 
respectando as convencións formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai 
unha presentación do texto limpa e ordenada. 

X X X 

Bloque 5.- COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE: 



 
 
 

 

 

 

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

 

 

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

X X X 

 

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

 

 

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

X X X 

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

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

X X X 

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. 

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

X X X 

 
  
 
 
 

 

        1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4ºESO 

 

Identificación de criterios de avaliación: 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe: 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

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. 

 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados de xeito lento e claro (por exemplo, 
por megafonía, ou nun contestador automático), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

X X X 

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. 

 

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

X X  



 
 
 

 

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. 

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

X X X 

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. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións formulados de xeito simple sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

X X  

 SLEB1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión e presentacións 
sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e 
predicibles articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias, 
documentais ou entrevistas), cando as imaxes portan gran parte da mensaxe.   x 

Bloque 2.-  PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

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. 

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. X X  

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. 

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

 
X 

X  

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. 

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións cotiás, como 
son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, 
prezos, actividades, etc.), seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou 
repetir o dito. 

X X  

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

 

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

 

 

 

 

X 



 
 
 

 

B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre temas de importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e xustificar 
brevemente os motivos de determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para 
organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e a persoa interlocutora teña 
que solicitar ás veces que se lle repita o dito. 

 

X X X 

Bloque 3.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

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

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,  os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande 
parte da mensaxe. 

 

X X  

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

SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así como instrucións claras 
para a realización de actividades e normas de seguridade básicas. 

X X  

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. 

B3.3.Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se fala 
de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos, lugares e actividades, se narran 
acontecementos presentes, pasados e futuros,, e se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

X X X 

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. 

SLEB3.4. 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). 

  X 

 SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos 
do seu interese, sempre que poida reler as seccións difíciles X X X 

Bloque 4.- PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

 

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. 
 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia 
información; se describe en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias 
persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns 
plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

 X X 

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

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa 
formación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse 
a unha publicación dixital). 

X X  

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

 

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 

X X X 



 
 
 

 

de cortesía máis importantes. 

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. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente para solicitar 
información, respectando as convencións formais e as normas de cortesía básicas 
deste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada. 

  

 

            

 

 

            X 

Bloque 5.- COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE: 

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis común, 
recoñecendo os seus significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible con razoable comprensibilidade, malia o acento estranxeiro moi evidente ou 
erros de pronuncia que non interrompan a comunicación, e que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

 

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

X X X 

 

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. 

 

 

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

X X X 

 

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 

 

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

X X X 

 
 
 
 
 

     1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1ºBAC: 

Identificación de criterios de avaliación 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe: 

 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Bloque 1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 



 
 
 

 

 

 

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.  
 

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

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

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

 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

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

 

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

  

 

X 

 

 

X 

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

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

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

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

 

 

         

 

  

 

       X 

Bloque 2.-  PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

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

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

 
 
 
       X 

 
 
 
       X 

 
 
 
      X 

 
B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información en situacións de comunicación 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 

 

SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos 
habituais pero predicibles que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 

   

 

      X 



 
 
 

 

(doenzas, pequenas reclamacións, etc.), así como na expresión básica dos sentimentos e os intere-
ses persoais, tales como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa. 

países por motivos persoais ou educativos (transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias 
de comunicación lingüísticas (uso de exemplos e palabras de significado próximo) e 
xestos apropiados. 

 
B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou por ou-
tros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso comprensible e ade-
cuado á situación, e utilizando as estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar a co-
municación. 
 

 

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

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

      X 

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

  

 

       X 

 

 

      X 

 

 

     X 

Bloque 3.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

 
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 pa-
labras e expresións non coñecidas. 

 

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

 

  

 

        X 

 

 

       X 

 
B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos breves e 
ben estruturados nos que se informa de acontecementos, se describen accións, persoas, obxectos 
e lugares, e se manifestan opinións con expresións sinxelas, relativos a experiencias e a coñece-
mentos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

 

B3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de 
aparellos ou de programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de convivencia no ámbito público e 
educativo. 
 

 

 

       X 

 

 

      X 

 

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

 

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

 

 

       

 

 

      X    

 

 

     X 

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

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

  

 

      X 

 

 

    X 



 
 
 

 

 

 

SLEB3.7.Entende información específica relevante en páxinas web e outros mate-
riais 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 educati-
vas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

 

     X 

 

     X 

 

    X 

Bloque 4.-PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

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

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

   

        X 

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

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

 

X 

 

X 

 

X 

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

 

SLEBB4.5.Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo, facendo 
breves descricións e narrando acontecementos seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela (título, corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e 
bibliografía). 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

Bloque 5.- COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE: 

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

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

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

 

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

 

 

       X 

 

 

      X 

 

 
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. 
 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

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

  

X 

 

X 

 

X 



 
 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 A avaliación será continua, formativa e integradora.  

 O alumnado será avaliado coas probas presenciais que puidera ter realizado con 
anterioridade ou posterioridade á situación da ensinanza non presencial. 

 Avaliarase o traballo diario do alumno,  que terá que facer  entregas semanais 
de tarefas a través do curso da aula virtual de francés do centro.  

 Avaliaranse os proxectos das unidades didácticas, a través da aula virtual. 

 O alumno terá que realizar a entrega de tarefas, traballos e proxectos no prazo 
indicado polo responsable do departamento, a través da aula virtual. 

 Avaliaranse o nivel de desenvolvemento da competencia comunicativa en cada 
bloque de contidos. No caso de que non se puidera avaliar algunha destreza, 
aplicarase a % da nota desa proba á nota global.  

Instrumentos: 
 Tarefas do libro de texto, caderno de actividades do alumno e da aula virtual: 

de léxico, de estruturas lingüísticas, de comprensión oral e escrita, e, de 
produción oral e escrita. 

 Proxectos sobre bloques de contidos das unidades didácticas. 

 Os alumnos poderán ser avaliados da produción oral, a través de gravacións de 
voz ou de documentos audiovisuais. 

Cualificación final 

 

 

 Proxectos BAC 

(Probas presenciais previas + 
traballos) 

↕ 

Tarefas semanais BAC 

(Traballo diario) 

↕ 

Comprensión oral e escrita, 
produción oral e escrita e/ou 

traballos 

Actividades do libro, do caderno, do 
curso da aula virtual 

 

70% 

 

30% 

 Proxectos ESO 

(Probas presenciais previas + 
traballos) 

↕ 

Tarefas semanais ESO 

(Traballo diario) 

↕ 

Comprensión oral e escrita, 
produción oral e escrita e/ou 

traballos 

Actividades do libro, do caderno, do 
curso da aula virtual 

 

50% 

 

50% 

              

CÁLCULO DA NOTA 

Teranse en conta os criterios e principios da programación anual: 

1.O alumno terá que obter unha puntuación mínima de 5 para o aprobado en 
cada proba ou proxecto. 

2.As probas, proxectos e tarefas serán cualificados de 0 a 10 puntos. 

3.O alumno terá que realizar as probas ou proxectos e todas as tarefas de 
cada trimestre, respectando o prazo de entregas. Este prazo poderá ser 
susceptible de ampliación no caso de alumnado con dificultades ou con 
necesidades específicas. 



 
 
 

   

 

4.O alumno terá que realizar as tarefas co nivel de lingua adecuados, para 
obter a puntuación de aprobado. 

5.O alumno terá que realizar os proxectos co nivel de lingua adecuados para 
obter a puntuación de aprobado. 

6.O alumnado con avaliación negativa, terá que entregar proxectos e tarefas 
de recuperación, a través da aula virtual, respectando o prazo indicado. 

 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Aplicaranse as instrucións lexislativas vixentes no marco educativo, no caso de o 
alumno non puidese ser avaliado de forma presencial. 

 Alumnado coa materia suspensa na convocatoria de xuño: será avaliado dos 
contidos impartidos.  

 A proba presencial consistirá na avaliación sobre: coñecementos da lingua 
estranxeira, test de comprensión escrita e oral, produción escrita. 

 A porcentaxe de cada bloque de contidos será: coñecementos da lingua 50%, 
comprensión escrita 5%, comprensión oral 5% e produción escrita 40%. 

 A nota do exame =100%   

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
          Non hai alumnado coa materia pendente neste curso académico 2020/2021 

 

 

 

 
 No caso de que un alumno procedente doutro centro  se incorpore ao longo do 

curso, adoptaranse as medidas previstas no plan xeral de pendentes: entrega 
de tarefas semanais no prazo establecido e, realización da proba oficial de 
pendentes no mes de maio 2021. 

 

 

 

 
 



 
 
 

   

 

 

2. Metodoloxía  

Actividades 

1.-As actividades serán publicadas no curso da aula virtual de francés do centro, 
ou no curso correspondente de clasroom. 

2.-Abordaranse os estándares a través de tarefas de: 

 Comprensión oral e escrita. 

 Produción oral e escrita.  

 Contidos lingüísticos. 

3.-Proporanse actividades de repaso, reforzo e recuperación para o alumnado 
con avaliación negativa, nalgún trimestre. 

  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.-A docencia será impartida a través do curso de francés da aula virtual do centro: 

 www.aulavirtualdoiesmarcodocamballon.com. Os documentos de traballo e as actividades 

online, serán publicadas nesta plataforma. A temporalización foi indicada ao alumnado ao 

inicio do curso.  
1ºTRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unité Didactique 0,1,2 Unité Didactique 3, 4 Unité Didactique 5,6 

 

2.-Potenciarase un enfoque baseado en competencias, o que permitirá desenvolvela com-
petencia en comunicación lingüística de forma integrada. 

 

3.-Flexibilizaranse os contidos ós necesarios para o desenvolvemento da competencia en 
lingua estranxeira. 

4.-Proporanse: 
▫ Tarefas que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico, a investigación 

mediante proxectos de traballo. 
▫ Traballaranse tarefas do libro de texto e do caderno de exercicios do alumno: 

audición de diálogos, comprensión de lecturas, realización de producións orais e 
escritas. 

▫ Tarefas de descubrimento da cultura dos países onde se fala a lingua estran-
xeira, que impliquen o desenvolvemento dun proxecto individual ou colectivo, 
que fomente o sentido crítico e creativo do alumnado. 

▫ Tarefas de menor dificultade, que permita a atención à diversidade. 

▫ Constará en acta do departamento de francés, o desenvolvemento dos contidos 
por curso, no caso de que se decida traballar un documento de lectura ou un 
documento audiovisual, entendendo que o libro de texto non é un recurso 
metodolóxico exclusivo. 

Materiais e recursos 

     

    -Unidades didácticas elaboradas (documento Word / PDF publicado na aula virtual) 

   -Libro de texto dixital publicado na aula virtual do centro. 

-Caderno de actividades: material de reforzo. * 

-CD audio dixital. * 

-Dicionario soporte multimedia →www.letraducteuralexandria.com  

-O blog da profesora →www.chicfle.blogspot.com * 

-Lecturas online, en documento Word ou PDF. 

-Fichas de explicacións de contidos + actividades. 

-Recursos multimedia: actividades online de páxinas de internet pedagóxicas e vídeos pe-

dagóxicos na rede. 

http://www.aulavirtualdoiesmarcodocamballon.com/
http://www.letraducteuralexandria.com/
http://www.chicfle.blogspot.com/


 
 
 

   

 

-Recursos audiovisuais: emprego de programas  para gravacións de audicións dos alumnos, 

con tablet , dispositivo smartphone, cámara para uso exclusivo pedagóxico. 

- Documentos auténticos: mapas, artigos de prensa, folletos turísticos, revistas, publicida-

des... 

-Secuencias de películas, reportaxes, publicidades ou cancións. 

*→ Os alumnos non poderán publicar nin reproducir contidos ou imaxes de actividades de 

persoas e lugares, sen autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

   

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Este anexo será enviado ao equipo directivo do centro. Os alumnos e familias 
poderán consultalo na páxina web do centro. No caso de suspensión de clases 
inminente, informarase ao alumnado a través de correo electrónico. O alumnado 
que non teña conectividade, informarase ao titor.  

Publicidade Publicación  na páxina web do centro. 

 
 

Xefa do departamento de Francés: 

 

 

Asdo.: Ana Formoso 

 

 


