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1. PRESENTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

1.1. PERFIL DO CENTRO. 

 

 

DATOS DO CENTRO 

Centro IES DE MELIDE 

Enderezo: RÚa do Marquiño s/n Localidade: MELIDE Provincia: A CORUÑA 

CP: 
15800 

Teléfono: 
881866109 

Fax: Correo electrónico de contacto: 
ies.melide@edu.xunta.es 

PERFIL: 

O centro presenta unha multitude de actividades en colaboración coas a lenguas estranxeiras (Proxecto do club “Papalibros”) e un traballo 
por proxectos transversais e interdepartamental destinado o alumnado de 1ºESO e 2ºESO chamado “Livingriver”. Tamén está presente o 

Proxecto Lector no cal participamos activamente. O centro tamén ten seccións bilingÚes en inglés. 

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA: 

O departamento de Francés componse de dÚas profesoras: 

Marta González Costoya xefa de departamento que imparte na mayoría dos grupos e outra profesora María José Senande Méijome que 

imparte en un grupo de primeiro da ESO , e dous de segundo da ESO . 

CARACTERÍSTICAS DOS ALUMNOS: 

Os alumnos os que se imparte francés en 1ºESO son un total de 48 divididos en dous grupos nos cales imparte a outra docente eu mesma. En 

2ºESO son 2 grupos-clase cun total de 51 alumnos de. En 3ºESO só dous  grupos cun total de 41 alumnos. E para  finalizar a etapa da ESO, en 4º 

ESO un grupiño de 5 alumnos.Na etapa do Bacharelato 1ªBACH 13 alumnos de segundo idioma e para finalizar 12 rapaces que cursan francés 

en 2ºBACH. Os alumnos de primeiro  da ESO son nenos que nunca estiveron en contacto co idioma a diferencia dos nenos de 2ºESO e 

outros cursos. No que respecta a etapa final da ESO os nenos de terceiro e cuarto da ESO, esos, xa están concienciados coa materia e 

poseen unos cantos coñecementos. Os rapaces de 4ºESO,1ºBACH e 2ªBACH decidiron seguir con francés como materia optativa, estes 

veñen sendo alumnos do curso escolar 2020/2021. 

mailto:ies.melide@edu.xunta.es
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 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Contextualmente, o alumnado do IES de Melide reÚne as características idóneas para a aprendizaxe do francés como segunda lingua estranxeira: 

 

Trátase dunha contorna rural que abraza unha vila coa que se relaciona estreitamente (servizos, comercio, administración...). Isto é significativo en 

canto que unha pequena parte do noso alumnado ten orige Algelino  e iso supón, cando menos, unha óptima disposición cara á aprendizaxe do 

francés. Sendo por outra banda un pobo rural que forma parte do Camiño de Santiago o cal favorece o plurilinguísmo. O francés é a primeira das 

segundas linguas estranxeiras elexidas polos alumnos debido a SÚa raíz romana o cal lles facilita por aproximación verbal a comprensión do idioma. 

Desde o punto de vista estritamente lingÜístico, ademais, cómpre destacar a enorme vantaxe que supón estudar simultaneamente varias linguas 

románicas: o alumnado asimílaas comparativa e conxuntamente (de forma inconsciente e/ou polo propio labor do profesorado) e adquire, 

transcorrido o tempo, unha maior competencia Lingüística se este estudo fose Único e por separado, mesmo se incrementa a sÚa capacidade para 

adquirir con máis facilidade linguas doutras familias (non latinas, como as xermánicas). 

O Consello de Europa considera a aprendizaxe das linguas estranxeiras como una prioridade para os cidadáns e cidadás de Europa xa que 

favorece a construción dunha Europa pluricultural e plurilingÜe promovendo o coñecemento das distintas linguas e culturas e aumentando así o 

respecto por estas e a interacción entre a cidadanía europea. 

Así pois, desde a área de Lingua Extranxeira, o Seminario de Francés procurou elaborar unha programación adecuada aos niveis existentes 

nos diferentes grupos que conforman esta materia, así como ao tempo de que se dispón, tendo como finalidade a adquisición de destrezas 

comunicativas suficientes para enfrontarse a novas situacións. Tódolos aspectos tratados nesta Programación están baseados na LEY 8/2013 do 09 

de Decembro polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e no Decreto 86/2015 

de 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Debido á oferta educativa do noso centro que propón tamén portugués como segundo idioma o noso alumnado está en contacto con outras linguas 

e alumnado desenvolverá unha competencia comunicativa plurilingÜe promovida polo Marco ComÚn Europeo de Referencia. Os contidos e os 
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criterios de avaliación organizaránse por cursos como recomenda este documento, pois a aprendizaxe non se produce de forma lineal, senón 

global. O obxectivo Último de todo este traballo será que os alumnos sexan quen de comprender e expresarse en francés, empezando en niveis 

sinxelos en 1º de ESO e acadando unha competencia media-alta en 4º de ESO que lles permitiría enfrontarse con éxito nesta lingua a calquera 

situación cotiá. 

O alumnado coñece desde o primeiro día de clase o programa da materia, o que se espera de eles, como se vai traballar, o material que van 

manexar e cal será a forma de avaliariar.
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1.3. PERFIL GRUPO-CLASE DE CADA PROFESORA. 
 
 
 

 
                

           PROFESORA 
 

Nº DE ALUMNOS 
 

GRUPOS-CLASE 

 
 
 
 
 
      
 
 
        
 

MARTA GONZÁLEZ COSTOYA 

 
 

21 

 
1ºESO A 

 
 

41 

 
 3ºESO A/B/C 

 
 

   5 

 
4ºESO A/B/C 

 
 

13 

 
1ºBACH A/B 

 
 

12 

 
 2ºBACH A/B/C  
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               PROFESORA 

 
Nº DE ALUMNOS 

                
                   GRUPOS -CLASE 

 

 

 

 

          MARÍA JOSÉ SENANDE MÉIJOME 

 

 

 

 

 

 

 
                       23 

 
                       1ºESO B/C 

 
 

25 

 
2ºESO A 

 
 

26 

 
 
                                  2ºESO B/C 
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1.4.  PERFIL DO PROFESORADO. 
 

 
NOME E APELIDOS DAS 

PROFESORAS 
                                          CORPO ETAPA 

 

 
MARTA GONZÁLEZ COSTOYA 

 
FUNCIONARIA DE CARREIRA XEFA DE 

DEPARTAMENTO 

 

 
1º ESO/3ª ESO/4ªESO/ 1ºBACH e 

2ºBACH 

 
 
 

MARÍA JOSÉ SENANDE MÉIJOME 

 

 

 
PES INTERINA 

 

 
1ºESO (1 grupo) e 2ºESO (2 grupos)  



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

13  

2.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  

 

2.1. Contribución da materia de francés ao logro das competencias clave. 

 
Tal e como se formula no Marco Común Europeo de Referencia, o ensino de varias linguas estranxeiras contribúe ao desenvolvemento 

por parte dos individuos dunha competencia comunicativa denominada plurilingüe, que facilitará a súa mobilidade e integración, formando 

cidadáns abertos a outras culturas e con capacidade para se desenvolveren en diferentes contextos. 

O ensino da lingua FRANCESA contribuirá á adquisición por parte do alumnado dalgunhas competencias clave, entre as que destaca a 

relativa á comunicación lingüística, xa que ofrece maiores posibilidades de intercomunicación e reflexión sobre a lingua. Porén, non é esta a 

única; os progresivos logros na aprendizaxe  farán que o alumnado sexa consciente dos seus progresos no coñecemento da lingua e provocarán 

o desexo de facer dela un instrumento de acceso a unha información ilimitada. Pódese falar, pois, de que o alumnado adquire plena competencia 

para aprender a aprender.  

   Por outra banda, o feito de que a aprendizaxe da lingua francesa facilite a interacción cos seus falantes implica constantemente a consecución 

das competencias sociais e cívicas. Ademais, o seu coñecemento é un medio para se desenvolver axeitadamente no contexto francófono, o 

que supón acadar unha conciencia  cultural e artística, que lle ha servir de instrumento para a aproximación á identidade dos pobos que a falan. 

Así mesmo, e prevendo as posibilidades que un alumno ou alumna poida ter no seu futuro laboral ou na súa formación no exterior, o estudo do 

francés é por definición unha demostración do seu sentido da iniciativa e do seu espírito emprendedor, pois tal como se vén demostrando 

publicamente nos últimos anos, esta lingua é chave significativa no acceso á vida académica e/ou laboral dun bo número de países. Consideramos 

que a propia iniciativa de aprender o francés, ademais, fará que o alumnado chegue a ser consciente de que é capaz de se desenvolver en 

situacións que antes lle resultarían adversas. Esta superación de dificultades mellorará a súa autoestima e daralle confianza para se enfrontar a 

novas metas.  

É importante tamén a contribución desta materia á consecución da competencia dixital, pois constantemente teremos que desenvolvela 

a través de actividades que impliquen o emprego de recursos que requiran  medios de información en diferentes soportes: CD, DVD, internet, 
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TIC... 

Finalmente, e dun xeito máis indirecto, a lingua francesa contribuirá ó desenvolvemento da  competencia matemática e das 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, ao empregala na expresión de contidos de diferentes ámbitos curriculares, nomeadamente a 

través do traballo con textos ou referentes informativos ou instrutivos.  

 

 
2.2. Táboa xeral do grao de consecución das competencias na área do francés. 

 
 

 
 

COMPETENCIAS 

 
NON 

CONSEGUIDA 

                 1 

 
 

BÁSICA 

2 

 
 

            INTERMEDIA 

                             3 

                                             
 

            AVANZADA 

                          4 

 
Utilización do francés 
como principal medio 
de comunicación. 

O uso do francés na 
interacción con 
compañeiros é escaso ou 
nulo. 

Trata de interactuar 
cos compañeiros en francés. 
para a realización do 
proxecto,peroamiÚdonono/a 
entenden. 

InteractÚa cos 
compañeiros en 
Francés para o desempeño do 
proxectocon 
algunha dificultade de 
entendemento 
e de expresión, pero evitando 
problemas de comunicación. 

InteractÚa cos 
compañeiros do proxecto en francés 
fluído de forma que os compañeiros lle 
entenden. 

 
Utilización das 
ferramentas dixitais. 

Non é capaz de utilizar as 
ferramentas dixitais 
necesarias para elaborar 
produtos multimedia (textos, 
imaxes, son, etc.) 

Utiliza as ferramentas dixitais só 
con axuda do profesor. 

Utiliza as ferramentas dixitais con 
seguridade, aínda que necesite do apoio 
o profesor. 

Utiliza as ferramentas dixitais para 
elaborar o proxecto con autonomía e 
seguridade. 

 
Colabora e participa 

A participación e traballo 
en grupo é escasa e 
pouco eficaz.As veces é 
causa de conflito 

Participa e traballa en grupo, 
pero non xoga un papel decisivo 
na resolución de conflitos 

Participa de forma construtiva e 
traballa en grupo tentando resolver 
conflitos se é necesario. 

Participa de forma eficaz e 
construtiva e saber traballar en 
grupo resolvendo conflitos se é 
necesario. 

 
Deseño e resolución de 
problemas. 

Realizando o proxecto atopa 
moitas dificultades de 
carácter organizativo. 

Conseguerealizaroproxectosóse 
é guiado poloprofesor. 

ConseguenpórenacciónassÚas 
propiasideas,utilizandoa 
creatividadeeconaxudados 
compañeiros. 

Propón e consegue pór en acción as 
ideas, utilizando a creatividade. 
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Adquirir e interpretar 
información. 

A capacidade de adquirir e 
interpretar de modo crítico a 
información recibida a través 
de diferentes instrumentos 
de comunicación é escasa 
ou nula. 

Oalumnoadquireeinterpretade 
modo crítico a información 
recibida a través de diferentes 
instrumentos de comunicación 
coaaxudadoprofesor. 

O alumno adquire e interpreta de modo 
crítico a información recibida a través 
de diferentes instrumentos de 
comunicación coa axuda dos seus 
compañeiros. 

O alumno adquire e interpreta de 
modo crítico a información recibida 
através de diferentes instrumentos 
de comunicación e é 
capaz de avaliar 
a credibilidade e a utilidade destas 
informacións. 
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5.1.CONTRIBUCIÓN  DAS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE 1ºESO. 

 

Para todas as táboas: PE ( Probas escritas) PO ( Probas orais) TI (Traballo Individual) 
 
 
 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 

 
  CC 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de 
avaliación  

       PE           PO          TI 

Temporalización 

1. Capta os puntos principais 
e os detalles relevantes das 
mensaxes, gravadas ou de 
viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións ou 
outra información claramente 
estruturada (p. e. sobre como 
utilizar unha máquina ou 
dispositivo de uso cotián), 
sempre que poida volver 
escoitar o que se dixo ou 
pedir confirmación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
CCL 

 
 

 
 

50%. 

Capta os puntos principais e os 
detalles relevantes das 
instrucións, indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada con algunha 
dificultade e con necesidade 
de repeticións. 

 
. 

 
 

 
X 

  
 
 
 

1ªavaliación 
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2. Entende o que se di en 
transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), e os 
puntos principais e a 
información relevante cando 
se lle fala directamente en 
situacións menos habituais (p. 
e. se xorde algÚn problema 
mentres viaxa), sempre que 
poida volver escoitar o que se 
dixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

 
 

 

 
 

 
50% 

Entende os puntos principais e 
a información relevante do 
que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas 
con apoio visual e con 
necesidade de repetición. 

  
 

 
 
 
X. 

 
 

 
 
 
X 

 
 

 
    
 

  2ªavaliación 

3. Comprende, nunha 
conversación informal na 
que participa, opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas sobre diversos 
asuntos cotiáns ou de 
interese persoal, así como a 
expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos de 
temas habituais ou de 
actualidade. 

 
 

CCL 
 

             
 
 
  CAA 

 
 
 

100% 

Identifica opinións xustificadas 
e claramente articuladas 
nunha conversación informal 
con apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición, así 
como a expresión de 
sentimentos. 

  
 
 

 
 
 
X 

  
 
 
                2ªavaliación 

4. Comprende, nunha 
conversación formal ou 
entrevista na que participa, 
información relevante de 
carácter habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos no 
ámbito educativo, sempre que 
poida pedir que se lle repita, 
ou que se reformule, aclare ou 
elabore, algo do que se lle 
dixo. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

 
50%. 

Identifica información 
relevante de carácter habitual 
e predicible nunha 
conversación formal con apoio 
visual, xestos e con necesidade 
de repetición. 

  
 
 
 

X 

  
 
               
 
                2ª/3ªavaliación 
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5. Distingue, con apoio visual 
ou escrito, o sentido xeral e 
as ideas máis importantes en 
presentacións ben 
estruturadas e de exposición 
lenta e clara sobre temas 
coñecidos ou do seu interese 
nos ámbitos persoal e 
educativo. 

 
 

 
 
 
 

CCL 

 

 
 

 
50%. 

Distingue o sentido xeral e as 
ideas máis importantes en 
presentacións ben estruturadas 
e de exposición lenta e clara 
con apoio visual ou escrito. 

  

 
 
 
 
X. 

 

 
 
 
 
X 

 

 
              3ªavaliación 

6. Identifica os aspectos 
máis importantes de 
programas informativos, 
documentais e entrevistas na 
televisión, así como o 
esencial de 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. 

 
 

 
  
 
 
 
 
  CAA  

 
 

 
 

 
 
 
 

100%. 

Sabe identificar os aspectos 
máis importantes de programas 
da televisión e o esencial de 
anuncios publicitarios e 
programas de entretemento 
ben estruturados e en lingua 
estándar, e con apoio da 
imaxe. 

 
. 

 
 

 
 
 
 

X 

  
 

 
               3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 

CC 

 

 

BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e 
interacción 

CRITERIOS 

Grao de 
consecución 

Adquirido Instrumentos de 

avaliación  

PE PO TI 

        Temporalización 

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 dos oíntes 

sobre o contido das mesmas se 

se articulan clara e lentamente. 

 
 
 

CCL 

 
 
 
 
 

50%. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un 

guión escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas 

dos oíntes sobre o contido 

das mesmas dunha 

maneira clara, con 

algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións 

e sen apoio de xestos. 

  
 
 

X 

  
 
 
 

1ª avaliación 

2. Desenvólvese coa eficacia 

suficiente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saÚdo e tratamento). 

 
CCL 

CSC 

 
 
 

50%. 

Participa en interaccións 

sinxelas aparecendo nelas 

numerosos aspectos 

sociolingÜísticos básicos 

comparando coa cultura 

francesa dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 
con necesidade de 
 

repeticións e sen apoio de 
xestos 
 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

1ª/2ª avaliación. 
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3. Participa en conversacións 

informais breves, cara a cara ou 

por teléfono ou outros medios 

técnicos, en que establece 

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións de 

maneira sinxela e breve, 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. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

 
 
100%. 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión, 

pero cun uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

  
 
 

 
 

X 

  
 
 

 
2ª avaliación 

4. Desenvólvese de maneira simple 

nunha conversación formal ou 

entrevista (p. ex. 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. 

 
 
 

CLC 

 

 

  CSC 

 
 
 
 

100% 

Desenvólvese nunha 

conversación formal ou 

entrevista dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

2ª avaliación 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS 

Grao de consecución        Adquirido  Instrumentos de  
avaliación 

    PE        PO         TI 

  
          Temporalización 

 

1. Identifica, coa axuda da imaxe, 

instrucións xerais de 

funcionamento e manexo de 

aparellos de uso cotián (p. ex. 

unha máquina expendedora), así 

como instrucións claras para a 

realización de actividades e 

normas de seguridade básicas (p. 

ex. nun centro de estudos). 

 
 
 

 
 

CCL 

 
 

 
 
 

100%. 

Identifica, coa axuda da 

imaxe, instrucións xerais. 

 
 

 
X 

.  
 

 
X 

 
 

 
1ª avaliación 

2. Comprende correspondencia 

persoal sinxela en calquera formato 

en que se fala dun mesmo; se 

describen persoas, obxectos, 

lugares e actividades; se narran 

acontecementos pasados, e se 

expresan de maneira sinxela 

sentimentos, desexos e plans, e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

 
 
 

 
 

CCL 

 
 
 

 
 

100%. 

Identifica a función 

comunicativa de 
correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en 

textos escritos breves e 
sinxelos de temas familiares 

ou da SÚa contorna. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 
 

 
2ª avaliación 

3. Entende a idea xeral de 

correspondencia formal en que se 

informa sobre asuntos do seu 

interese no contexto persoal ou 

educativo (p. ex. sobre un curso de 

verán). 

 
 
 
 

CCL 

. 
 
 

 
100% 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en 

textos escritos breves e 

sinxelos de temas familiares 

ou da SÚa contorna. 

 

 
X 

   

 
1ª avaliación 
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4. Capta o sentido xeral e algÚns 

detalles importantes de textos 

xornalísticos moi breves en 

calquera soporte e sobre temas 

xerais ou do seu interese se os 

NÚmeros, os nomes, as ilustracións 

e os títulos constitÚen gran parte 

da mensaxe. 

 
 

 
CCL 

 
 

 
 

50% 

Recoñece con pouca 

dificultade palabras e frases 

de textos xornalísticos moi 

breves tanto en soporte 
dixital como impreso con 

bastante axuda visual e 

contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

 
 

 
X 

   
 

 
2ª avaliación 

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 (p. ex. sobre unha cidade), 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 

 
CCL 

    CAA 

  CSC 

 
 
 

 

50%. 

Entende con dificultade 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 
ou consulta claramente 

estruturados para a 

comprensión do sentido 

global e información esencial 
do texto. 

 
 
 

 
X 

   
 
 

 
     3ª avaliación 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 

 CC 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e 
interacción 

CRITERIOS 

Grao de 
Consecución 

Adquirido Instrumentos de 
avaliación 

 
   PE        PO         TI             

   Temporalización 

1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal básica e 

relativa aos seus intereses ou 

afeccións (p. ex. para asociarse a 

un club internacional de mozos 

 
CCL 

- 

CAA 

 
 
 

 
 

50% 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa 

aos seus intereses ou 

afeccións marcando con 

algunha dificultade os 

datos ou outro tipo de 

información persoal. 

 

 
X 

.  

 
X 

 

 
    1ª avaliación 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 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 normas de cortesía 

e de etiqueta máis importantes. 

 

 
CCL 

 

  CD 

 
 

 
100% 

Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en que realiza comentarios 

moi breves ou dá instrucións 

e indicacións utilizando con 

algunha dificultade as 

estruturas dadas. 

 
 

 
X 

.   
 

 
2º/3ªavaliación 

3. Escribe correspondencia persoal 

breve en que se establece e 

mantén o contacto social (p. ex. 

con amigos noutros países), se 

intercambia información, se 

describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais, e se fan e 

aceptan ofrecementos e suxestións 

(p. ex. cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación ou uns 

plans). 

 

 
CCL 

 
 
 
 

50% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve utilizando un léxico 

adecuado, pero con 

dificultade. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

. 
 
 

 
3ª avaliación 
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4.Escribe  correspondencia  formal  

moi básica  e  breve,  dirixida  a  

institucións pÚblicas   ou   privadas   

ou   entidades comerciais,    

fundamentalmente    para solicitar   

información,   e   observa   as 

convencións   formais   e   normas   

de cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

CCL 

 

  CSC 

. 
 

 
50% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal 

moi básica e breve 

utilizando un léxico 

adecuado, pero con 

dificultade. 

 
 
 

X 

   
 
      3º avaliación 
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5.2.CONTRIBUCIÓN  DAS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE 2ºESO. 
 

 
 
 
 

 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
 
 
CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais 

CRITERIOS 

Grao de consecución                             Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE PO TI 

     Temporalización 

1.   Capta   os   puntos   principais   de 

indicacións,    anuncios,    mensaxes    e 

comunicados  breves  e  articulados  de 

maneira   lenta   e   clara   (p.   e.   por 

megafonía,     ou     nun     contestador 

automático), sempre que as condicións 

acÚSTicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

 
 
 
CCL 

 
 
 

100%. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e 

clara con algunha dificultade e 

con necesidade de repeticións. 

 . 
 

 
X 

  
 
 

       1ªavaliación 

2. Entende información relevante do que se 

lle di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, espazos de lecer ou 

centros de estudos). 

 
 
CCL 

 

 
50% 

Entende información relevante 

do que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas 

con apoio visual e con 

necesidade de repetición. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
       1ªavaliación 

3. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

formulados de maneira simple 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  o  interlocutor  está 
disposto a repetir ou reformular o que 

 
 
 
CCL- 

CAA 

 
 
 

50% 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación informal 

con apoio visual, xestos e con 

necesidade de repetición. 

  
 
 

X 

  
 
 

         2ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

            AVALIABLES 

 

 
 

CC 

 

BLOQUE 2: Produción De Textos Orais: Expresión e 
Interacción 

 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE PO TI 

Temporalización 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas xerais ou 

relacionados con aspectos básicos dos 

seus estudos, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu 

contido se se articulan clara e 

lentamente. 

 
 
 
 

CCL 

. 
 
 
 

50% 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guion 

escrito, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o seu contido dunha 

maneira clara, con algunhas 

pausas, con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

         1ªavaliación 

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente 

en xestións e transaccións cotiás, como 

son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía básicas 

(saÚdo e tratamento). 

 
 

CCL 

-  CSC 

 
 
 

100%. 

Participa en interaccións 

sinxelas aparecendo nelas 

numerosos aspectos 

sociolingÜísticos básicos 

comparando coa cultura 

francesa dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e 

sen apoio de xestos. 

  
 
 
 

X. 

 
 
 
 

X 

 
 

 

       1ª/2ªavaliación 

3. Participa en conversacións informais 

breves, cara a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas que 

establece contacto social, intercambia 

información e expresa opinións de 

maneira sinxela e breve, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, 

pide e dá indicacións ou instrucións,  
 

 
 
 

 
 
 
 

CCL 

 
 
 

 

 

               50%. 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión 

pero cun uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

  
 
 
 

X 

  
 
 

           2ªavaliación 
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4. Desenvólvese de maneira simple nunha 

conversación formal ou entrevista (p. e. 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. 

 
 

 
CLC 

-  

CSC 

 
 
 

         

            100% 

Desenvólvese nunha 

conversación formal ou 

entrevista dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de repeticións 

e sen apoio de xestos. 

  
 
 
 
 

X 

  
 
 
 

            3ªavaliación 

 
 
 
 
 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 
 APRENDIZAXE 
 AVALIABLES 

 
 

CC 

Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos 

CRITERIOS 

Grao de consecución         Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE PO TI 

Temporalización 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións xerais de funcionamento e 

manexo de aparellos de uso cotián (p. 

e. unha máquina expendedora), así 

como instrucións claras para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade básicas (p. e. nun centro de 

estudos). 

 
 
 
 

CCL 

 
 
 

100% 

Identifica, con axuda da 

imaxe, instrucións xerais. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 
 

1ªavaliación 

2. Comprende correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato na que se 
CCL  Identifica a función 

comunicativa de 

  .  
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fala dun mesmo; se describen persoas, 

obxectos, lugares e actividades; se 

narran acontecementos pasados, e se 

expresan de maneira sinxela 

sentimentos, desexos e plans, e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

  
 
 

100% 

. 

correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato 
recoñecendo palabras en 

textos breves e sinxelos escritos 

de temas familiares ou da SÚa 

contorna. 

 
 
 

X 

   
 
 

1ªavaliación 

3. Entende a idea xeral de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal ou educativo (p. e. 

sobre un curso de verán). 

 

CCL 

 
 
 

100% 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia  formal 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en 

textos breves e sinxelos escritos 

de temas familiares ou da SÚa 

contorna. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 

2ªavaliación 

4. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a asuntos do seu interese (p. e. 

sobre unha cidade), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 
 

CCL 

 

     CAA 

 

     CSC 

 
 
 
 

50%. 

Entende con dificultade 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 

consulta claramente 

estruturados para a 

comprensión do sentido global 
e información esencial do texto. 

. 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

3ªavaliación 

5. Capta o sentido xeral e alguns 

detalles importantes dos textos 

xornalísticos moi breve en calquera 

soporte e sobre temas xerais do seu 

interese. 

 
 
 
      CCL 

 
 
 

100% 

Recoñece con pouca dificultade 

palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto 

en soporte dixital como impreso 

con bastante axuda visual e 
contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

3ª avaliación 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE  

AVALIABLES 

 
 

   CC 

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de 

avaliación 

 PE PO     TI 

Temporalización 

1.Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e relativa 

aos seus intereses ou afeccións (p. e. 

para asociarse a un club internacional 

de mozos). 

 
CCL 

         

 

     CAA        

. 
 

 
100% 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa os 

seus intereses ou afeccións 

marcando con algunha 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

 
 
 

X 

  . 
 

 
1ªavaliación 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 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 e 

da netiqueta máis importantes. 

 

 
CCL 

 
 

  CD 

 
 
 

100% 

Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), nos 

que realiza comentarios moi 

breves ou dá instrucións e 

indicacións utilizando con 

algunha dificultade as 

estruturas dadas. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

1ª/2ªavaliación 

3. Escribe correspondencia persoal 

breve na que se establece e mantén o 

contacto social (p. e. con amigos 

noutros países), se intercambia 

información, se describen en termos 

sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais, e se fan e 

aceptan ofrecementos e suxestións (p. 

e. cancelan, confirman ou modifican 

unha invitación ou uns plans). 

 
 
 

   CCL 

. 
 
 
 

50% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultade. 

 
 
 
 
 

X 

.   
 
 
 

2ª/3ªavaliación 
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4.  Escribe  correspondencia  formal  moi 

básica  e  breve,  dirixida  a  institucións 

pÚblicas   ou   privadas   ou   entidades 

comerciais,    fundamentalmente    para 

solicitar  información,  e  observando  as 

convencións  formais  e  as  normas  de 

cortesía básicas deste tipo de textos. 

CCL 

 

 

   CSC 

 

 
50% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultade. 

 

 
X 

  . 

 
3ªavaliación 
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5.3.CONTRIBUCIÓN  DAS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE 3ºESO. 
 
 

 
 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
 

CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos 
Orais 

CRITERIOS 

Grao de 
consecución 

Adquirido Instrumentos de avaliación 

PE PO TI 

    Temporalización 

1.   Capta   os   puntos   principais   de 

indicacións, anuncios, mensaxes    e 

comunicados breves  e  articulados  de 

maneira   lenta   e   clara   (p.   e.   por 

megafonía,     ou     nun     contestador 

automático), sempre que as condicións 

acÚSTicas sexan boas e o son non 

estea distorsionado. 

 
 
 

  CCL 

 
 

 
100%. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de maneira 

lenta e clara con algunha 

dificultade e con 

necesidade de repeticións. 

 . 
 

 
X 

  
 

 
     1ª avaliación 

2. Entende información relevante do que 

se lle di en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 

tendas, albergues, restaurantes, 

espazos de lecer ou centros de estudos). 

 

 
  CCL 

 

 
50% 

Entende información 

relevante do que se lle di 

en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas con 

apoio visual e con 

necesidade de repetición. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
     1ª avaliación. 

3. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

formulados de maneira simple 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 o 

interlocutor está disposto a repetir ou 

reformular o que dixo. 

 
 
 

  CCL 

 

 

    CAA 

 
 

 
50% 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación 

informal con apoio visual, 

xestos e con necesidade de 

repetición. 

  
 

 
X 

  
 
 
 
     2ª avaliación 
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4. Comprende, nunha conversación 

formal ou entrevista na que participa (p. 

e. nun centro de estudos), preguntas 

sinxelas sobre asuntos persoais ou 

educativos, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que se lle 

dixo. 

 
 

CAA 

 

 
100% 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal 

ou entrevista con apoio 

visual, xestos e con 

necesidade de repetición. 

 . 

X 

  
 

 
  2ª/3ªavaliación 

5. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese articulados 

con lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

 
 

CAA 

. 
 

 
50% 

Sabe identificar o sentido 

global e as informacións 

esenciais de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese 

con necesidade destes 

apoios: visual, xestos e/ou 

repeticións. 

  
 
 

X. 

 
 
 

X 

 
 
 
       3ª avaliación 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
CC 

BLOQUE 2: Produción de Textos Orais: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución        Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE          PO       TI 

    Temporalización 

1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un esquema 

lineal e estruturado, sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese 

ou relacionados con aspectos 

básicos dos seus estudos, e 

responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o seu 

contido se se articulan clara e 

lentamente. 

 
 
 

CCL 

 
 
 

50% 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un 

esquema lineal e 

estruturado, e responde 

preguntas breves e sinxelas 

dos oíntes sobre o seu 

contido dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e 

sen apoio de xestos. 

  
 
 

 
 
 
 

X 

  
 
 
       1ªavaliación 

2.  Desenvólvese  coa  debida  

corrección en  xestións  e  

transaccións  cotiás,  como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as  

compras  e  o lecer,  seguindo  normas 

de cortesía básicas (saÚdo e 

tratamento). 

 
 

CCL 

CSC 

 
 

 
100% 

Participa en interaccións 

sinxelas aparecendo nelas 

numerosos aspectos 

sociolingÜísticos básicos 

comparando coa cultura 

francesa dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

. 
 
 

 
        1ªavaliación 

3. Participa en conversacións 

informais breves, cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa de 

maneira sinxela 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. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

50%. 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión 

pero cun uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

  
 
 

X 

 . 
 
 
 
       2ªavaliación 
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4. Desenvólvese de maneira simple pero 

suficiente   nunha   conversación   formal, 

reunión ou entrevista (p. e. para realizar 

un    curso    de    verán),    achegando 

información   relevante,   expresando   de 

maneira sinxela 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. 

 
 
 
 

CLC 

CSC 

 
 
 
 

50% 

Desenvólvese nunha 

conversación formal, reunión 

ou entrevista dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

         3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos 
escritos 

CRITERIOS 

Grao de consecución          Adquirido Instrumentos de 

avaliación  

PE PO     TI 

     Temporalización 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións xerais de funcionamento e 

manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 

unha fotocopiadora), así como instrucións 

claras para a realización de actividades e 

normas de seguridade básicas (p. e. 

espazo de lecer). 

 

 
 CCL 

 
 

100%. 

Identifica, con axuda da 

imaxe, instrucións xerais. 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

1ªavaliación 

2.Comprende correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato na que fala 

dun mesmo; se describen persoas, 

obxectos e lugares; se narran 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios e expresa de 

maneira sinxela sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

 
 
 
 CCL 

 
 

 
50% 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en 
textos breves e sinxelos escritos 

de temas familiares ou da SÚa 

contorna. 

 
 

 
X 

   
 

 
     
    1ª/2ªavaliación 

3. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal ou 

educativo (p. e. unha bolsa para realizar 

un curso de idiomas). 

 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 

 
50% 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia formal sinxela 

en calquera formato 

recoñecendo palabras en 

textos breves e sinxelos escritos 

de temas familiares ou da SÚa 

contorna. 

 

 
 
 
 

X 

 . 
 
 

 
 

      X 

 

 
       2ªavaliación 

4.  Capta  as  ideas  principais  de  textos 

xornalísticos   moi   breves   en   calquera 

soporte  e  sobre  temas  xerais  ou  do  seu 

interese  se  os  NÚmeros,  os  nomes,  as 

ilustracións  e  os  títulos  vehiculan  gran 

parte da mensaxe. 

 
 
 
 
 CCL 

 

 
 
 

50% 

Recoñece con pouca dificultade 

palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 

soporte dixital como impreso 

con bastante axuda visual e 
contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

 

 
 
 

X 

   

 
        3ªavaliación 
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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 (p. e. sobre unha 

aplicación informática, un libro ou unha 

película), sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

 
 

 
CAA 

 
 

 
50% 

Entende con dificultade 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta claramente 
estruturados para a 

comprensión do sentido global 

e información esencial do 

texto. 

 

 
 
 
 
     X 

  

 
 
 
 

X 

 
 

 
        
 
        3ªavaliación 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: 
Expresión e Interacción 

CRITERIOS 

Grao de 
consecución 

Adquirido   Instrumentos   de 
avaliación 

PE PO       TI 

Temporalización 

1.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  

información persoal e relativa á SÚa formación, 

intereses ou afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital). 

CCL 

 

 

CAA 

 

 
50% 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 

marcando con algunha 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

 

 
 
 
 
 

X 

 .  

      

    X 

 

 
  2ªavaliación 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

nas que fai comentarios 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 e da netiqueta. 

CCL 

 

 

 CD 

 

                         50% 

Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), nas 

que realiza comentarios moi 

breves ou dá instrucións e 

indicacións utilizando con 

algunha dificultade as 

estruturas dadas. 

 

 
 
 
 

X 

   

 
  1ªavaliación 

3. Escribe correspondencia persoal breve na que 

establece e mantén o contacto social (p. e. con 

amigos noutros países); se intercambia información; 

se describe en termos sinxelos sucesos importantes 

e experiencias persoais; dá instrucións; fai e acepta 

ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns plans), e expresa 

opinións de maneira sinxela. 

 
 
 
  CCL 

 

    CSC 

 

 
50% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultade. 

 

 
X 

  

 
X 

. 
 
      1ªavaliación 

4. Escribe correspondencia formal básica e breve, 

dirixida a   institucións   pÚblicas   ou   privadas   ou   

entidades comerciais, solicitando ou dando a 

información requirida, e  observando  as  convencións  

formais e  as  normas  de cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

CCL 

 

   CSC 

 

 
100% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultade. 

 

 
X 

 .  

 
      3ªavaliación 
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5.4 CONTRIBUCIÓN  DAS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE 4ºESO. 
 
 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE  
AVALIABLES 

 

 
 

CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos 
Orais 

CRITERIOS 

Grao de 
consecución 

Adquirido Instrumentos de avaliación 

PE PO TI 

     Temporalización 

1. Capta   os   puntos   principais   de 

indicacións,    anuncios,    mensaxes    e 

comunicados  breves  e  articulados  de 

maneira   lenta   e   clara   (p.   e.   por 

megafonía,     ou     nun     contestador 

automático), sempre que as condicións 

acÚSTicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

 
 
 

CCL 

 
 
 

100%. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de maneira lenta 

e clara con algunha 

dificultade e con necesidade 

de repeticións. 

 . 
 

 
X 

  
 
 
      1ªavaliación. 

2. Entende información relevante do que se 

lle di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, espazos de lecer 

ou centros de estudos). 

 

 
CCL 

 

 
100% 

Entende información 

relevante do que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas con 

apoio visual e con 

necesidade de repetición. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
      1ºavaliación 
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3. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

formulados de maneira simple 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 o interlocutor está disposto 

a repetir ou reformular o que dixo. 

 
 
 

 CCL 

 

 

 CAA 

 
 
 

50% 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación informal 

con apoio visual, xestos e 

con necesidade de 

repetición. 

  
 
 

X 

  
 
 

 
       2ªavaliación 

4. Comprende, nunha conversación 

formal ou entrevista na que participa (p. 

e. nun centro de estudos), preguntas 

sinxelas sobre asuntos persoais ou 

educativos, así como comentarios 

sinxelos   e   predicibles    relacionados, 
sempre que poida pedir que se lle repita, 

 

 
CAA 

 

 
100% 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal ou 

entrevista con apoio visual, 

xestos e con necesidade de 

repetición. 

 .  

 

X 

  

 
       
 
 
       2ª/3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
  CC 

BLOQUE 2: Produción de Textos Orais: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución         Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE        PO TI         

    
Temporalización 

1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un esquema 

lineal e estruturado, sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese 

ou relacionados con aspectos 

básicos dos seus estudos, e 

responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o seu 

contido se se articulan clara e 

lentamente. 

 
 
 

CCL 

 
 
 

 
 
 

50% 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un 

esquema lineal e estruturado, 

e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

seu contido dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

  
 
 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
       1ªavaliación 

2.  Desenvólvese  coa  debida  

corrección en  xestións  e  

transaccións  cotiás,  como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas 

de cortesía básicas (saÚdo e 

tratamento). 

 
 

CCL 

 

 

 

CSC 

 
 

 
 

100% 

Participa en interaccións 

sinxelas aparecendo nelas 

numerosos aspectos 

sociolingÜísticos básicos 

comparando coa cultura 

francesa dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e 

sen apoio de xestos. 

  
 

 
 
 

X 

 
 

 
 
 

X 

. 
 
 

 
       1ªavaliación 

3. Participa en conversacións 

informais breves, cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa 

de maneira sinxela 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. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

50%. 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión 

pero cun uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

  
 
 

 
 

X 

 . 
 
 
 
       2ªavaliación 
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4. Desenvólvese de maneira simple 

pero suficiente   nunha   conversación   

formal, reunión ou entrevista (p. e.  para 

realizar un    curso    de    verán),    

achegando información   relevante,   

expresando   de maneira sinxela 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. 

 
 
 
 

CLC 

 

 

 

 

CSC 

 
 
 
 

50% 

Desenvólvese nunha 

conversación formal, reunión 

ou entrevista dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de repeticións 

e sen apoio de xestos. 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

           3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 
CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos 
escritos 

CRITERIOS 

Grao de consecución          Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE PO      TI 

     Temporalización 

1.   Identifica,   con   axuda   da   imaxe, 

instrucións xerais de funcionamento e 

manexo de aparellos de uso cotián (p. 

e. unha fotocopiadora), así como 

instrucións claras para a realización de 

actividades e normas de seguridade 

básicas (p. e. espazo de lecer). 

 

 
CCL 

 
 

100%. 

Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións xerais. 

 
 

X 

  
 

X 

 
 
      1ªavaliación 

2.Comprende correspondencia 

persoal sinxela en calquera formato na 

que fala dun mesmo; se describen 

persoas, obxectos e lugares; se narran 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios e expresa 

de maneira sinxela sentimentos, 

desexos e opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 
 
 

CCL 

 
 

 
 
 

50% 

Identifica a función comunicativa 

de correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato 
recoñecendo palabras en textos 

breves e sinxelos escritos de 

temas familiares ou da SÚa 

contorna. 

 
 

 
 
 

X 

   
 

 
    1ª/2ªavaliación 

3. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal ou educativo (p. e. 

unha bolsa para realizar un curso de 

idiomas). 

 
CCL 

 

 

CAA 

 

 

 CSC 

 

 
 
 

100% 

Identifica a función comunicativa 

de correspondencia formal sinxela 

en calquera formato 

recoñecendo palabras en textos 

breves e sinxelos escritos de temas 

familiares ou da SÚa contorna. 

 

 
 

X 

 . 
 
 

X 

 

 
        2ªavaliación 

4.  Capta  as  ideas  principais  de  

textos xornalísticos   moi   breves   en   

calquera soporte  e  sobre  temas  xerais  

ou  do  seu interese  se  os  nÚmeros,  

os  nomes,  as ilustracións  e  os  títulos  

vehiculan  gran parte da mensaxe. 

 
 
 
 

CCL 

 

 
 
 

50% 

Recoñece con pouca dificultade 

palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 

bastante axuda visual e 

contextual para identificar o 
sentido global e o tema. 

 

 
X 

   

 
        3ªavaliación 
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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 (p. 

e. sobre unha aplicación informática, 

un libro ou unha película), sempre que 

poida reler as seccións difíciles. 

 
 

 
 
 
CAA 

 
 

 
 
 

50% 

Entende con dificultade 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados 
para a comprensión do sentido 

global e información esencial do 

texto. 

 

 
 
 
 

X 

  

 
 
 
 

X 

 
 

 
          
 
           3ªavaliación 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 
 AVALIABLES 

 
 

 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido  Instrumentos     de 
avaliación 

PE PO TI 

 Temporalización 

1.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  

información persoal e relativa á sÚa 

formación, intereses ou afeccións (p. e. para 

subscribirse a unha publicación dixital). 

CCL 

 

 

CAA 

 

 
 
 

100% 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 

marcando con algunha 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

 

 
 

X 

 .  

X 

 

 

 
         2ªavaliación 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), nas que fai comentarios 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 e da netiqueta. 

  CCL 

 

 

  CD 

 

                50% 

Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), nas 

que realiza comentarios moi 

breves ou dá instrucións e 

indicacións utilizando con 

algunha dificultade as 

estruturas dadas. 

 

 
X 

   

 
         1ªavaliación 

3. Escribe correspondencia persoal breve na 

que establece e mantén o contacto social (p. 

e. con amigos noutros países); se intercambia 

información; se describe en termos sinxelos 

sucesos importantes e experiencias 

persoais; dá instrucións; fai e acepta 

ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, 

confirman ou modifican unha invitación ou 

uns plans), e expresa opinións de maneira 

sinxela. 

 
  CCL 

   

 

   CSC 

 

 
50% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultade. 

 

 
X 

  

 
X 

. 
 
         1ªavaliación 

4. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a   institucións   pÚblicas   ou   

privadas   ou   entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información requirida, 

e  observando  as  convencións  formais  e  as  

normas  de cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

CCL 

  

 

 CSC 

 

 
100% 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultade. 

 

 
X 

 .  

 
            3ªavaliación. 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

45  

            5.5 CONTRIBUCIÓN  DAS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE 1ºBACH. 

 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 
 
 

CC 

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE 1º  BACH 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos 
Orais 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de 

avaliación  

PE PO TI 

Temporalización 

1. Capta os puntos principais e os 
detalles relevantes das mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información claramente estruturada (p. e. 
sobre como utilizar unha máquina ou 
dispositivo de uso cotián), sempre que 
poida volver escoitar o que se dixo ou 
pedir confirmación. 

 
 
 

 
CCL 

 
 
 

100%. 

Capta os puntos principais e os 
detalles relevantes das instrucións, 
indicacións ou outra información 
claramente estruturada con algunha 
dificultade e con necesidade de 
repeticións. 

  
 
 

X 

  
 
 

1ª avaliación 

2. Entende o que se di en transaccións 
e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros educativos), e os 
puntos principais e a información 
relevante cando se lle fala directamente 
en situacións 

 
 

 
CCL 

 
 
 

100% 

Entende os puntos principais e a 
información relevante do que se lle 
di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas con apoio visual e con 
necesidade de repetición. 

  
 
 

X 

. . 
 
 

1ªavaliación 
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menos habituais (p. e. se xorde algÚn 
problema mentres viaxa), sempre que 
poida volver escoitar o que se dixo. 

       

3. Comprende, nunha conversación 
informal na que participa, opinións 
xustificadas e claramente articuladas 
sobre diversos asuntos cotiáns ou 
de interese persoal, así como a 
expresión de sentimentos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituais ou de actualidade. 

 
 

CCL 
 

 
   CAA 

 
 
 

50% 

Identifica opinións xustificadas e 
claramente articuladas nunha 
conversación informal con apoio 
visual, xestos e con necesidade de 
repetición, así como a expresión de 
sentimentos. 

  
 
 

X 

. 
 
 
 

1ª/2ª avaliación 

4. Comprende, nunha conversación 
formal ou entrevista na que participa, 
información relevante de carácter 
habitual e predicible sobre asuntos 
prácticos no ámbito educativo, sempre 
que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, 
algo do que se lle dixo. 

 
 

 
CCL 

 
 

50% 

Identifica información relevante de 
carácter habitual e predicible nunha 
conversación formal con apoio visual, 
xestos e con necesidade de 
repetición. 

  
 

X 

  
 

2ª avaliación. 

5. Distingue, con apoio visual ou 
escrito, o sentido xeral e as ideas máis 
importantes en presentacións ben 
estruturadas e de exposición lenta e 
clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese nos ámbitos persoal e 
educativo. 

 
 

CCL 

 
 

100% 

Distingue o sentido xeral e as ideas 
máis importantes en presentacións 
ben estruturadas e de exposición 
lenta e clara con apoio visual ou 
escrito. 

  
 

X . 

 
 

X 

 
 

3ªavaliación 

6. Identifica os aspectos máis 
importantes de programas informativos, 
documentais e entrevistas na televisión, 
así como o esencial de 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. 

 
 
 
 
     CAA 

 
 
 

100%. 

Sabe identificar os aspectos máis 
importantes de programas da 
televisión e o esencial de anuncios 
publicitarios e programas de 
entretemento ben estruturados e en 
lingua estándar, e con apoio da 
imaxe. 

 
. 

 
 

X 

  
 
 

3ªavaliación. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
 
 

CC 

 

BLOQUE 2: Produción de Textos Orais: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de avaliación  

PE PO TI 

Temporalización 

1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio 
visual (p. e. transparencias,  
pósteres ou outro material gráfico), 
sobre aspectos concretos de 
temas académicos do seu interese, 
organizando a información básica 
nun esquema coherente e 
ampliándoa con alGÚNs exemplos, 
e respondendo preguntas sinxelas 
dos oíntes sobre o tema tratado. 

 
 
 
 

CCL 

. 
 
 

50% 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algÚns exemplos, e 
responde a preguntas sinxelas dos 
oíntes sobre o seu contido dunha 
maneira clara, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e sen apoio de xestos. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

. 
 
 
 

1ª avaliación 

2. Desenvólvese coa suficiente 
eficacia en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou unha 
estancia noutros países por motivos 
persoais ou educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, 
estudos, relacións coas 
autoridades, saÚde, lecer). 

 

 
CCL 
 

CSC 

 
 

100% 

Desenvólvese suficientemente en 
xestións e transaccións cotiás e 
menos habituais, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e o apoio de xestos. 

  
 
 

X 

  
 
 

1ªavaliación 

3. Participa en conversacións 
informais, cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns, nas que 
intercambia información e expresa 
e xustifica opinións brevemente; 
narra e describe feitos ocorridos no 
pasado ou plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e xustifica 
sentimentos de maneira sinxela, e 
describe con certo detalle 
aspectos concretos de temas de 
actualidade ou de interese 
personal ou educativo. 

 
 
 
 
 

CCL 

. 
 
 
 

100% 

Participa en conversacións informais 
sen dificultade na comprensión, e 
adoita describir con certo detalle 
aspectos concretos. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

2ª avaliación 
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4. Toma parte en conversacións 
formais ou entrevistas de carácter 
académico ou ocupacional, sobre 
temas moi habituais nestes 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre feitos 
concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expondo con 
sinxeleza e claridade os seus 
puntos de vista, e xustificando 
brevemente as sÚas accións, 
opinións e plans. 

 
 
 
 

CLC 
 

CSC 

 
 

 

 

50% 

Desenvólvese nunha conversación 
formal ou entrevista na que debe 
achegar diferentes puntos de vista 
e opinións persoais, con algunhas 
pausas, con necesidade de 
repeticións e sen apoio de xestos. 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

3ª avaliación 
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ESTÁNDARES DE 

     APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 

 
CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS 

Grao de Consecución Adquirido Instrumentos de 

avaliación  

PE PO       TI 

Temporalización 

1. 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 
na contorna pÚblica e 
educativa. 

 
 

 
CCL 

 
 

100% 

Identifica, con axuda da 
imaxe, a información máis 
importante en instrucións xerais. 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

1ª avaliación 

2. Entende o sentido xeral e os 
puntos principais de anuncios e 
comunicacións de carácter 
pÚblico, institucional ou 
corporativo claramente 
estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal 
ou académico (p. 
e. sobre cursos, 
prácticas ou bolsas). 

 
 

 
CCL 

 
 

100% 

Entende xeralmente o sentido 
xeral e os puntos principais de 
anuncios e comunicacións de 
carácter pÚblico, institucional 
ou corporativo claramente 
estruturados. 

 
 

X 

   
 

1ªavaliación 

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

 
CCL 

 
 

50% 

Identifica a función 
comunicativa de 
correspondencia persoal en 
calquera formato sobre 
aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

 
 

 
X 

   
 

 
2ª avaliación 
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4. Entende o suficiente da 
correspondencia de carácter 
formal, institucional ou 
comercial sobre asuntos 
que poden xurdir mentres 
organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro (p. e. 
confirmación ou cambio de 
reserva de billetes de avión 
ou aloxamento). 

 
 
 
 

CCL 

 
 

50% 

Identifica normalmente a 
función comunicativa da 
correspondencia de carácter 
formal, institucional ou 
comercial. 

 
 

X 

   
 

2ª/3ª avaliación 
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5. Identifica a información máis 
importante en textos 
xornalísticos en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que traten de 
temas xerais ou coñecidos, e 
capta as ideas principais de 
artigos divulgativos sinxelos 
sobre temas do seu interese. 

 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 

 
 

 

100% 

Recoñece con pouca 
dificultade a información máis 
importante de textos 
xornalísticos breves e as ideas 
principais de artigos 
divulgativos sinxelos con 
bastante axuda visual e 
contextual. 

 
 

X 

  
 

X 

. 
 

3ªavaliación 

6. Entende información 
específica relevante en 
páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta 
claramente estruturados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias 
académicas ou asuntos 
relacionados coa SÚa 
especialidade ou cos seus  
intereses. 

 
 

CCL 
 

 CAA 
 

CSC 

. 
 

 

100% 

Entende con dificultade 
información específica 
relevante l en páxinas web e 
outros materiais de referencia 
ou consulta claramente 
estruturados. 

 
 

X 

   
 

         3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de 
avaliación 

 PE PO TI 

Temporalización 

1. Completa un cuestionario 
con información persoal, 
académica ou ocupacional (p. 
e. para participar nun campo 
arqueolóxico de verán). 

 

CCL 

 

    CAA 

 
 

100%. 

Completa un cuestionario con 
información persoal, 
académica ou ocupacional 
con algunha dificultade. 

 
 
 

X 

 
. 

 
 

X 

 
 
 

1ªavaliación. 

2. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte (p. 
e. en Twitter ou Facebook), 
nos que solicita e transmite 
información e opinións 
sinxelas, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía e da netiqueta. 

 
 

CCL 

 

   CD 

 
 

50% 

Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte 
con algunha dificultade. 

 
 
 

X 

   
 
 

1ªavaliación 

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

 

 
  CCL 

 
 

100% 

Escribe informes moi breves 
e sinxelos con información 
esencial sobre un tema 
académico, seguindo unha 
estrutura esquemática. 

 
 

X 

   
 

2ªavaliación. 

4. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera formato, 
na que describe experiencias 
e sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades e 
experiencias pasadas (p. e. 
unha viaxe); e intercambia 
información e opinións sobre 
temas concretos nas súas 
áreas de interese persoal ou 
educativo. 

  CCL 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 
 
 

100% 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia persoal 
na que expresa opinións, 
experiencias e 
sentimentos persoais. 

 
 
 

X 

 
. 

 
 
 

2ªavaliación 
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5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá 
información, ou solicita un 
servizo, observando as 
convencións formais e as 
normas de cortesía máis 
comúns neste 

  
 
 

100% 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia formal 
básica utilizando un 
léxico correcto. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

3ªavaliación 
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5.6.CONTRIBUCIÓN  DAS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE 2ºBACH. 
 

 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais 

CRITERIOS 

Grao min. De consecución Adquirido Instrumentos de 

avaliación  

  PE PO TI 

            Temporalización 

1. Capta os puntos 
principais e os detalles 
relevantes de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo 
técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, 
ou sobre como utilizar unha 
máquina ou un dispositivo 
de uso menos habitual). 

 
 
 

 
CCL 

 
 
 

100% 

Capta perfectamente os 
puntos principais e os detalles 
relevantes. Da información 
fluida e instrucións sin 
necesidade de repetición e 
apoio xestual. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

1ªavaliación 

2. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha 
farmacia, nun hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo 
pÚblico), se pode pedir 
confirmación dalgÚns 
detalles. 

 
 
 
 

CCL 

 

50%. 

Entende os puntos principais e 
a información relevante do 
que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas 
con apoio visual e con 
necesidade de repetición. 

 
. 

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

1ª/2ªavaliación. 
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3. Comprende, nunha 
conversación informal na 
que participa, explicacións 
ou xustificacións 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 

 
 

CCL 

 
CAA 

 
 
 
 
 

100%. 

Identifica opinións xustificadas 
e claramente articuladas 
nunha conversación informal 
con apoio visual, xestos e con 
necesidade de repetición, así 
como a expresión de 
sentimentos. 

 
. 

 
 

X 

  
 
 

2ªavaliación 
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aspectos abstractos de temas 
como, p. e., a mÚSica, o 
cinema, a literatura ou os 
temas de actualidade. 

       

4. Comprende, nunha 
conversación formal ou 
entrevista na que participa, 
información relevante e 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades académicas ou 
ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre 
que poida pedir que se lle 
repita, ou que se reformule, 
aclare ou elabore, algo do que 
se lle dixo. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

50%. 

Identifica información 
relevante de carácter habitual 
e predicible nunha 
conversación formal con apoio 
visual, xestos e con necesidade 
de repetición. 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

2ª/3ªavaliación 

5. Distingue, con apoio visual 
ou escrito, as ideas principais 
e a 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. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

100% 

Distingue o sentido xeral e as 
ideas máis importantes en 
presentacións ben estruturadas 
e de exposición lenta e clara 
con apoio visual ou escrito. 

  
 

X. 

 
 

X 

 
 

3ªavaliación 

6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cando hai apoio 
visual que complemente o 
discurso, 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. 

 
 
 

 
    CAA 

 
 
 
 

100% 

Sabe identificar os aspectos 
máis importantes de programas 
de televisión e o esencial de 
anuncios publicitarios e 
programas de entretemento 
ben estruturados en lingua 
estándar, e con apoio da 
imaxe. 

  
 
 
 

X. 

  
 
 
 

3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
 
 

CC 

 

BLOQUE 2: Produción De Textos Orais: Expresión e Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de 
avaliación 

 PE PO TI 

   Temporalización 

1. Fai presentacións breves, 
ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual 
(p. 
e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais 
do seu interese, organizando 
a información básica de 
maneira coherente, explicando 
as ideas principais 
brevemente e con claridade, e 
respondendo preguntas 
sinxelas dos oíntes articuladas 
de maneira clara e a 
velocidade media. 

 
 
 
 
 

CCL 

. 
 
 
 

100% 

Fai presentacións breves e 
ensaiadas, cun esquema 
coherente e algÚns exemplos, 
e responde preguntas sinxelas 
dos oíntes sobre o seu contido 
dunha maneira clara, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións e 
sen apoio de xestos. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

1ªavaliación 

2. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha 
viaxe ou unha estancia noutros 
países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas 
autoridades, saÚde, lecer), e 
sabe solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao 
contexto. 

 
 
 

 
   CCL 
 

 

   CSC 

 
 
 
 
 

100% 

Desenvólvese suficientemente 
en xestións e transaccións 
cotiás e menos habituais, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións e o 
apoio de xestos. 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

1ª/2ªavaliación 
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3. Participa adecuadamente 
en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono 
ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas que 
intercambia información e 
expresa e xustifica 
brevemente 

 
 

   CCL 

 Participa en conversacións 
informais sen dificultades na 
comprensión, e adoita describir 
con certo detalle aspectos 
concretos e abstractos. 

  
 

X 

 . 
 

2ªavaliación 
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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 cinema, a 
literatura ou os temas de 
actualidade. 

  
 

100% 

     

4. Toma parte en conversacións 
formais, entrevistas e reunións 
de carácter académico ou 
ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expondo 
os seus puntos de vista de 
maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e 
explicando brevemente e de 
maneira coherente as SÚas 
accións, as sÚas opinións e os 
seus plans. 

 
 
 
 
 

CLC 
 
CSC 

 
 
 
 
 

50% 

Desenvólvese nunha 
conversación formal ou 
entrevista na que debe 
achegar diferentes puntos de 
vista e opinións persoais, con 
algunhas pausas, con 
necesidade de repeticións e 
sen apoio de xestos. 

  
 
 
 
 
 

X 

 . 
 
 
 
 
 

3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
 
 

CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS 

Grao de 
consecución 

Adquirido Instrumentos de 
avaliación  

PE PO TI 

    

 

   Temporalización 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou 
nunha residencia de 
estudantes). 

 
 

 
CCL 

 
 

100% 

Identifica, con axuda da imaxe, a 
información relevante en 
instrucións detalladas. 

. 
 
 

X 

   
 

 
1ªavaliación 

2. Entende o sentido xeral, os 
puntos principais e a 
información relevante de 
anuncios e comunicacións de 
carácter pÚblico, institucional 
ou corporativo claramente 
estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal, 
académico ou ocupacional (p. 
e. sobre cursos, bolsas, ofertas 
de traballo). 

 
 

 
CCL 

 
 

100% 

Entende xeralmente o sentido 
xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios 
e comunicacións de carácter 
pÚblico, institucional ou 
corporativo claramente 
estruturados. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 
 

 
1ªavaliación 

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

 
CCL 

 
 
 
 

50% 

Identifica a función comunicativa 
de correspondencia persoal en 
calquera formato sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos 
de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 

2ªavaliación 
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4. Entende o suficiente de 
cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter 
formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar 
en consecuencia (p. e. se se 
lle solicitan documentos para 
unha estancia de estudos no 

estranxeiro. 

 
 

 
CCL 

 
 

 
50% 

Identifica normalmente a función 
comunicativa de correspondencia 
de carácter formal, institucional ou 
comercial, como para poder 
reaccionar en consecuencia. 

 
 

X 

  . 
 

2ª/3ªavaliación 

5. Localiza con facilidade 
información específica de 
carácter concreto en textos 
xornalísticos 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, sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 

 
 
 
 

100% 

Recoñece con pouca dificultade 
información específica de 
carácter concreto de textos 
xornalísticos de extensión media, 
as ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos e as 
conclusións principais de textos 
argumentativos con bastante 
axuda visual e contextual. 

 
 
 
 

X 

  . 
 
 
 

3ªavaliación 
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6. Entende información 
específica importante en 
páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta 
claramente estruturados (p. e. 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) 
sobre temas relativos a 
materias académicas ou 
asuntos ocupacionais 
relacionados coa SÚa 
especialidade ou cos seus 
intereses. 

 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 

 
 
 

100% 

Entende con dificultade 
información específica importante 
en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta 
claramente estruturados. 

 
 
 

 
X 

   
 
 

 
3ªavaliación 
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ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e 
Interacción 

CRITERIOS 

Grao de consecución Adquirido Instrumentos de 

avaliación 

 PE PO TI 

Temporalización 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou laboral 
(p. e. para solicitar unha bolsa). 

 

CCL 

 

    CAA 

 
 

100%. 

Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou 
ocupacional con algunha 
dificultade. 

 
 
 

X 

. 
 
 
 

X 

 
 

1ªavaliación 

2. 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 (p. 
e. nunha páxina web), 
respectando as convencións e 
as normas de cortesía e da 
netiqueta. 

 
 

CCL 

  

 

 CD 

 
 
 

100% 

Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte 
con algunha dificultade. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

1ª/2ªavaliación 

3. Escribe, nun formato 
convencional, informes 
breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre 
un tema académico, 
ocupacional, ou menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos 
e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas 
accións. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
 
 

50%. 

Escribe informes moi breves e 
sinxelos con información 
esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou 
menos habitual, seguindo unha 
estrutura esquemática. 

 
 
 
 

X 

. 
  

 
 
 

 

2ªavaliación 

4. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e 

CCL 

 

 
Escribe de forma autónoma 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e 
chats nos que expresa 
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sentimentos; narra, de forma 
lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e  

experiencias 

 

CSC 

opinións, experiencias e 
sentimentos persoais. X 2ª/3ªavaliación 

5.Viaxes pasadas (p. e. sobre 
unha viaxe, un acontecemento 
importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e 
intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle 
parecen importantes e 
xustificando brevemente as 
sÚas opinións. 

  

 
 
 
 
100% 

     
 
 
 
 
     X 

  
 
 
 
 
      X 

 

6.. 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, 
observando as convencións 
formais e as normas de cortesía  
neste tipo de textos. 

 
 
 
  CCL 

 
 
 

100% 

Escribe de forma autónoma 
correspondencia formal básica 
utilizando un léxico correcto. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 

                 

 

                3ªavaliación 
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3. CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

 

3.1. Obxectivos xerais de etapa da ESO. 

En 1º, 2º, 3º, e 4º da ESO os principais obxectivos serán os seguintes: a, c, d, i, 

o 1.-OBXECTIVOS DE ETAPA_ESO (currículo LOMCE) 

 
 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz 

das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan  discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar 

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar 

os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada, nomeadamente na lingua portuguesa. 

l) 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, particularmente 

as que conforman a Lusofonía. 

m) 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. 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.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) 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. 

o) 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. 

 

 4.2. Obxectivos xerais de etapa do Bacharelato. 
 
Na etapa do Bacharelato. (Currículo LOMCE) 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
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discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras, nomeadamente na lingua portuguesa. 

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

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

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto caro ao medio ambiente 

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

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

crítico. 

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

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

 

 
 
 Os instrumentos de avaliación que se utilizarán son: Traballos individuais (TI), Traballos en grupo (TG), 

Observación na aula (OBS), Probas escritas (PE) e Probas Orais (PO), Caderno de clase (CUAD), ficha 
(FICHA). 
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1º ESO 

 
 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 

mínimo 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

 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. 

 B1.3. 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.). 

 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. 

 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 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. 

 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.  

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

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PO  

 PE 

 Ofreceselles 
unha ficha de 
presentación 
para 
completar cos 
apelidos, 
nome color 
preferidos, 
materias 
favoritas , nº 
de teléfono 
etc.... 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PO 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 FICHA 

 Ficha donde 
aparece o 
vocabulario 
relacionado 
coas TICs ( 
ordinateur, 
mousse, 
clavier, site 
web....) 

 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, 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Mediante 
unha escoita 
o alumno 
capta a idea 
xeral sobre o 
vocabulario 
da familia. 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 

mínimo 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

un obxecto ou un lugar. 

 Bloque 2. Produción de textos orais     

 a 

 c 

 d 

 i 

 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 
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 as ideas 
principais, e a súa estrutura básica.  

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

– Expresión da mensaxe con claridade, 
coherencia básica e estrutura adecuada, e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos 
e ás fórmulas de cada tipo de texto 
memorizados e traballados na clase 
previamente.  

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

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

 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, 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.  

 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. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PO  Tras a lectura 
dun texto 
sinxelo sobre 
una cidade de 
Francia como 
Lyon elabora 
preguntas 
simples e 
sinxelas co 
emprego de : 
où, quand, 
comment, .... 

 Visto 
vocabulario 
das materias 
saben dar 
unha opinión 
sobre as que 
lle gustan ou 
non 
empregando: 
J’aime/ 
j’adore/ Je 
déteste....  

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PO 

 OBS 

 FICHA 

 Coa axuda 
dun mapa 
sinxelo os 
alumnos 
teñen que dar 
indicacións 
para ir a un 
lugar 
concreto. 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén  CCL  50%  PO  Exposición 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 

mínimo 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

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

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

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

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

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

 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, 
etc.), igualmente cotiás e moi básicas. 

información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre gustos, 
preferencias e intereses relativos a 
temas moi cotiáns, en conversas moi 
básicas sobre temas predicibles, se 
pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para entender e 
facerse entender.  

 CAA 

 CCEC 

oral sobre a 
súa 
identidade e 
gustos 
creando 
frases con 
sujeto+verbo
+ 

predicado 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos     

 a 

 c 

 d 

 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. 

– 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 

 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. 

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

 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.  

 B3.4. Comprender textos propios de situacións 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 CUAD 

 Ficha sobre 
as normas do 
IES de 
Melide. 
(Entrer/Partir/ 
Sortir...) 
verbos do 
1eiro e 2º 
grupo en 
imperativo 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PE 

 FICHA 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PE  Un texto: UN 
“JOUR AU 
LYCÉE “( un 
día en el cole) 
que cuente su 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 

mínimo 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

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

cotiás próximas, como invitacións, felicitacións, 
notas, avisos, billetes de transporte, entradas, 
etiquetas ou xogos coñecidos. 

temas moi cotiáns e propios da súa 
idade. 

vida diaria de 
forma 
sencilla. Que 
sepan 
recoller a 
información 
máis 
importante 
coas súas 
palabras. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 50%  PE 

 Bloque 4. Produción de textos escritos     

 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 máis modesta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que realmente lle 

 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 inmediata necesidade. 

 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 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 TG 

 Completar un 
doc. Básico 
sobre os 
gustos. 

 Escribir unha 
postal de 
Navidade 
felicitando e 
presentándos
e aos 
compañeiros 
imaxinarios 
franceses. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  Escribir  un 
email para 
felicitar o 
compañeiro 
polo seu 
cumpleanos. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 

mínimo 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

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

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia 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.  

– Escriba aquí la ecuación.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. 

 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 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. 

 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. 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO 

 OBS 

 Traballar os 
sons (⍷ )y( e) 
a partir dunha 
canción 
francesa de 
nadal: “VIVE 
LE VENT” 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO 

 PE 

 CUAD 

 Coñecer 
mediante 
fichas 
sinxelas 
algúns países 
francófonos. 
Algenia/ 
Maruecos... 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 50%  PO 

 PE 

 Recoñecer 
unha ficha los 
signos de 
cortesía: 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 

mínimo 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

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

 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 

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

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

consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

VOUS, EUX, 
LEUR / 
LEURS 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

   PO 

 SLEB5.5. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

   PO  Presentar un 
Curriculum 
sixelo con 
nome, 
apelidos, 
gustos, 
aficións.... 
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Instrumentos 
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Actividades de 
aula 

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: 

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

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

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

 

2º ESO 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Grao de 
consecución 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

 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. 

 B1.3. 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.). 

 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 
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 comprensible. 

 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 

 100%  PO 

 OBS 

 Xogo 
pregunta/resp
osta sobre 
datos 
persoais e 
gustos/ 
preferencias 
relacionadas 
cos estudos. 

 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 

 50%  PO 

 FICHA 

 Escoita un 
relato sobre 
un día en 
clase ée é 
capaz de 
realzar a 
información 
máis 
relevante.  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 

 100%  CD 

 PO 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%    Comprende 
unha 
conversa 
entre dous 
familiares 
falando do 
que pasou 
durante a 
semana en 
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consecución 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

moi elementais. presente do 
indicativo. 

 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.  

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

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

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

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 
significado parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

– Uso da lingua materna ou 

 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. 

 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. 

 SLEB2.1. 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 

 50%  PO  Falar dunha 
fin de semana 
tratando o 
tempo libre 
en 2 minutos 

 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 

 100%  PO 

 OBS 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 FICHA 

 Completar 
unha ficha 
que faga 
referencia a ir 
de compras a 
unha tenda 
do barrio: 

 Nom,prix, 
horaire, 
achats.... 

 SLEB2.4. Participa en conversas 
informais breves e moi básicas, cara 
a cara, e reacciona adecuadamente 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PO 

 GS 

 De dous en 
dous pedirse 
material 
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Grao de 
consecución 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

"estranxeirizar" palabras da lingua 
meta.  

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

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

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

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

 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. 

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. 

 CD escolar 
prestado 
empregando 
o vocabulario 
“ de la 
Politesse” 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 OBS 

 FICHA 

 Presentarse 
con soltura: 
Ficha de 
presentación 
individual 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos     

 a 

 c 

 d 

 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. 

– 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 

 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. 

 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 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 100%  PE  Entenden una 
escoita do CD 
sobre o 
deporte duns 
rapazes 
franceses. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC  

 50%  PE 

 FICHA 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PE 

 PO 

 FICHA 

 Entenden o 
sentido global 
sobre  os 
sentimentos e 
gustos que 
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consecución 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

paratextuais, e do coñecemento e as 
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. 

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. 

afeccións, referidos a temas moi 
cotiáns e propios da súa idade. 

expresa un 
compañeiro 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  FICHA  Sobre un 
soporte tipo 
fiicha sobre o 
lecer tal como 
o deporte 
localizan a 
inf.máis 
relevante. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos     

 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 máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 

 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 

 100%  PE 

 CUAD 

 A parir dun 
personaxe 
famoso fan 
unha 
descripción 
física. 

 Describirse a 
si mesmos 

 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 

 100%  PE 

 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 

 50%  PE 

 OBS 

 Escribe unha 
nota 
mandando 
instrucións 
sobre o seu 
material 
escolar. 

 Ne.... pas 

 N’....pas 

 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, 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 CUAD 

 Plantexan 6 
preguntas 
sobre o que 
se pode e non 
se pode facer 
nunha aula 
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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. 

invitar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, 
cunha presentación limpa e 
ordenada. 

de clase. 

 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 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 

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

 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 

 100%    Identifica los 
sonidos de 
(É)/ (e)/ `(e) a 
partir de un 
texto: 
“l’éléphant” 

 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 

 50%  PO 

 PE 

 CUAD 

 Facer un 
dictado de 5 
líneas:”Ma 
première 
dictée” 

 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 

 100%  PO 

 GS 

 Craar un 
folleto 
anunciando 
unha obra de 
teatro 
inventada con 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Grao de 
consecución 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

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 (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, 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 

 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 

 100%  PE tíitulo francés, 
lugar,hora.tel
éfono, nº de 
prazas.... 

 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 

 100%  PO 

 PE 

 Elaborar 
unha carta de 
felicitación de 
cumpleanos 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Grao de 
consecución 

Instrumentos 
de evaluación 

Actividades de 
aula 

descoñecemento e a certeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO. 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 
Mínimo. 

Instrumentos 

de evaluación 

Actividades de aula 

 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 contido e 
contexto. 

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

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

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

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

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

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

 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. 

 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. 

 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.), 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
compresión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso: saca conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido 
baseándose na entoación e na 
velocidade da fala; deduce intencións 
a partir do volume da voz do falante; 
fai anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e infire 
o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
noutras linguas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

 FICHA 

 A  partir dunha ficha 
busca o vocabulario e 
marca a acentuación 
necesaria e 
posteriormente o lee de 
viva voz. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 FICHA 

 Tras leer a ficha sobre 
un tema do lecer como 
O Cine articulan os 
vocablos e fonemas 
corecctamente e 
entenden o sentido 
xeral da ficha 
entregada. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 
Mínimo. 

Instrumentos 

de evaluación 

Actividades de aula 

adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser 
o caso, como mediación lingüística. 

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO  Escoita unha conversa 
entre dous 
compañeiros e sabe 
elaborar preguntas 
sinxelas do tipo: (c’est 
quoi/ Quand/ où....) 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 

 50%  PO 

 FICHA 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Escoitamos un 
programa do CD do 
libro sobre a escola en 
Francia e pode 
identificar as ideas 
principais 

 Bloque 2. Produción de textos orais     

 a 

 c 

 d 

 i 

 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 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 

 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. 

 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

 100%  PO  Cada alumno se 
presenta fala dos seus 
gustos, dos seus 
estudos... 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 
Mínimo. 

Instrumentos 

de evaluación 

Actividades de aula 

lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 

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

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

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

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

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

– 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, uso de 
deícticos ou realizar accións que 
aclaran o significado.  

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

– Uso de elementos cuasiléxicos 

aos recursos dos que se dispón, ou a 
reformulación ou explicación de elementos. 

 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.  

 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. 

 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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

  

 50%  PO 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 

 100%  PO  Mediante grupos de 
dous establecen 
contacto social e falan 
dos seus gustos e 
aficións. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

 FICHA 

 Leen previamente a 
ficha sobre un curso de 
natación de verán e dan 
a súa opinión de forma 
coherente. 
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Grao de 
Consecución 
Mínimo. 

Instrumentos 

de evaluación 

Actividades de aula 

(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: saúdos e despedidas, 
felicitacións, invitacións, expresións da dor, 
conversa telefónica, compravenda, e outras 
igualmente cotiás e básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos     

 a 

 c 

 d 

 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. 

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

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

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

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

 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. 

 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. 

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

 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.  

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 FICHA 

 Entrga dunha ficha de 
presentación dunha 
persoa e entende o 
esencial e relevante. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%    Interpretar as normas 
nun centro Francés e 
cmparalas coas do IES 
de Melide. 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%   
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Consecución 
Mínimo. 

Instrumentos 

de evaluación 

Actividades de aula 

opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 FICHA 

 Dase un ficha sobre un 
curso de verán se le e se 
interpretan as ideas 
principais. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 FICHA 

 Entende nun texto web 
selecionado a 
información sobre a 
cidade de Bordeaux de 
forma xeral. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos     

 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 

 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, 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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 CUAD 

 Escribir unha carta a un 
francés facéndolle 
preguntas sinxelas. 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 FICHA 

 SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes  CCL  50%  PE  Crear un chat e intervir 
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principal, conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 

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

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

– Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do tipo 
"éme igual", "sóame", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

(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. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CUAD de forma responsable 
mediante mensaxes 
sinxelos. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 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. 

 B5.1. 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. 

 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 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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

 PE 

 Pronunciación nasal 
nun texto sobre o lecer e 
suliñar o vocabulario 
que teñen máis marcas 
nasais. 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO 

 PE 
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 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. 

– 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.  

 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. 

 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 das devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 
sexan traballados na clase previamente 

existir. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO  Aprender a redactra con 
SI........ marca da 
hipótese a partir dun 
texto elaborado polo 
profesor  

 Título: “Si j’étais 
chanteur .....” 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 100%  PE 

 CUAD 

 Interpretar Tartuffe de 
Molière unha escena 
entre todos. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO  De dous en dous manter 
una conversa de 
cortesía empregando so 
verbos de invitación e 
disculpas: ( Désoler/ Je 
n’ai pas fait exprès...) 
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– Descrición de calidades físicas e 
abstractas moi básicas de persoas, 
obxectos, lugares e actividades.  

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

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

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

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

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

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

 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, 
expresións 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. 
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 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. 

 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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

 PE 

 A profesora fai 
preguntas sinxelas 
sobre temas de 
actualidade e os 
alumnos escriben as 
respostas e as len. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Captan a mensaxe 
xeral dunha 
entrevista de 
traballo. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 PE 

 Crear unha enquisa 
sobre preguntas ue 
abarquen os gistos 
persoais e 
educativos. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO 
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 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións 
formulados de xeito simple sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do 
seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou reformular o dito.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO  Da unha opinión 
sobre un artigo 
peridístico. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Escoitar un 
programa de 
televisión tema 
cultural sinxelo e 
interpretalo. 

 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 

 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.  

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

 PE 

 Fan presentacións 
orais sobre os seus 
estudos o ano qqe 
ven empregando o 
futuro o o 
condicional. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 OBS 

 Simular estar nun 
mercado e mercar 
coa dependienta 
manexando 
horarios/ prezos 
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coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto 
memorizados e traballados en clase 
previamente.  

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

– Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos 
e paralingüísticos. 

– 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.  

– 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 

 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 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 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO 

 PE 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  O profesor faille 
unha entrevista 
sinxela cad alumno 
por escrito e 
contestan oralmente 
danso opinións 
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comunicación. 

 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. 

– 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. 

 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. 

 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. 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 PO 

 Tras a lectura dun 
pequeno artigo 
xornalístico 
propoñer un novo 
título para verificar a 
boa comprensión do 
texto 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 1005  PE  Identificar as normas 
dun hotel a partir 
dun folleto e 
interpretalas. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PE  Comprende e 
interpreta un email 
dun compañeiro e o 
resume en 50 
palabras. 

 SLEB3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (por exemplo, sobre 
unha bolsa para realizar un curso de 
idiomas).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PE 

 CUAD 

 FICHA 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  FICHA  Coa axuda dunha 
ficha descargada 
por cada un na web 
francesa consulta 
información sobre 
unha región 
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difíciles. vacacional de 
Francia. 

 Bloque 4: Produción de textos escritos     

 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 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 

 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 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PE  Escribir unha carta 
empregando o 
tempo verbal 
estudado o Futuro 
tratando a 
cancelación dun 
festival de música. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  

 FICHA 

 Entrégase un 
modelo de 
subscricións al 
Figaro on-line  para 
completar 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  Trefa a dous: 
Escribir un email e o 
compañeiro da as 
indicacións e as 
instrucións para ir o 
Cine. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 CUAD 

 Redactar unha 
solicitude de forma 
sinxela para pedir 
praza na Sorbonne. 
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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. 

 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 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 

 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. 

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

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 100%  PO  Pronincia os sons a 
traballar a partir 
dunha canción de 
Marc Lavoine. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO 

 PE 

 Manter unha 
conversa con 
saúdos e despidos. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PE 

 CUAD 

 Co emprego do 
condicional 
SI+.J´’AVAIS 22 
ANS...... e este t´tulo 
formular un texto 
cheo de hipóteses. 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PE 

 TICs 
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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 básica de 
sucesos futuros.  

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. 

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

 CD 

 CSIEE 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%   PO  Simular unha reunón 
nun Punto turístico 
para ir à Paris e 
saber pedir 
información coa a 
axuda dun plano da 
cidade. 
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– 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. 
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1º de BACH SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 
 

 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 
mínimo 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades de aula 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais     

 a 

 b 

 c 

 f 

 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, e conciencia da 
importancia de chegar a comprender textos orais 
sen precisar entender todos e cada un dos seus 
elementos. 

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

 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, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, claramente estruturados e 
articulados a unha velocidade lenta ou media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
traten de aspectos concretos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en situacións correntes 
ou menos habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

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

 B1.4. Comprender o esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves sobre 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 1005  PO  Formular hipóteses 
sobre o futuro do 
Ensino en Francia. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Mediante a axuda 
dunha ficha chea 
de instrucións o 
alumno interpreta 
perfectamente as 
normas indicadas. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO 
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repetición do dito. argumentacións básicas, puntos de vista e 
opinións relativos a temas frecuentes do ámbito 
persoal ou público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos básicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade 
lenta ou media, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

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

  

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO  Proposta dun 
programa de 
televisión coa 
duración de 15 min. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO 

 CUAD 

 Nun texto escrito 
sabe destacar o 
vocabulario 
informal e o 
emprega na 
conversa que 
mantén co 
profesor. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

    

 Bloque 2. Produción de textos orais     

 a 

 b 

 c 

 f 

 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 

 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 ou de 
lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Repetir os sons 
destacables nunha 
canción de 
Georges Brassens 
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comunicativa. 

– Execución:  

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

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

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

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

– Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido.  

– Definir ou parafrasear un termo ou unha 
expresión.  

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

– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

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

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

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

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

recorrendo, entre outros, a procedementos 
como a reformulación, en termos máis sinxelos 
ou de significado aproximado, do que se quere 
expresar cando non se dispón de estruturas ou 
léxico máis complexos en situacións 
comunicativas máis específicas. 

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

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

 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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO  Intervir unha 
conversa doutros 
dous compañeiros 
mañexando o 
intercambio de 
información e 
seguindo o fio do 
diálogo. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Manter de forma 
real unha conversa 
telefónica en grupo 
de 2 alumnos. 
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comprender. 

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

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

 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. 

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

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

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

 B3.5. Identificar a información esencial, os 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 CUAD 

 Seguir instrucións e 
consignas básicas, 
sinxelas e 
predicibles, de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo a partir 
dun texto sobre as 
normas do IES de 
Melide. 

 SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e comunicacións 
sinxelos de carácter público, institucional ou 
corporativo, que conteñan instrucións e 
indicacións de carácter previsible, claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do seu 
interese persoal ou educativo (por exemplo, 
sobre cursos, prácticas ou becas). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  Resaltar o 
vocabulario 
relacionado coa 
informática a partir 
de un texto sobre 
as TICs e o seu 
manexo. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 50%  PE 

 PO 

 Tratar 
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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. 

tempo en que se desenvolven.  CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PE 

 CUAD 

 Co manexo dunha 
carta escrita pola 
profesora colgada 
na aula virtual tipo 
blog comprende e 
resalta os puntos 
relevantes. 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PE  Entender a partir 
dun documento 
que trate do Lecer 
con imaxes o 
sentido global do 
texto. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos     

 a 

 b 

 c 

 f 

 B4. 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.).  

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

 B4.2. Completar documentos básicos nos que 
se solicite información persoal ou relativa aos 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  Redactar unha 
carta sobre o 
periodo vacacional 
a profesora. 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario con 
información persoal, educativa ou ocupacional 

 CCL 

 CAA 

 50%  PE  Completar un 
Curriculum persoal 
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– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, para 
elaborar os propios textos. 

– Execución:  

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

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

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

 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. 

seus estudos ou á súa formación.  

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

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

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

(nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, 
como inscribirse nun curso ou solicitar un 
campamento de verán. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

cos seus datos. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 CUAD 

 Escribe unha 
mensaxe de 100 
palabras sobre o 
súa vida cotiá nun 
día de clase. 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a institucións públicas 
ou privadas ou entidades comerciais, na que 
pide ou dá información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e normas 
de cortesía máis comúns neste tipo de textos, 
cunha presentación limpa e ordenada do texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PE 

 SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, 
informes expositivos moi breves e sinxelos nos 
que dá información esencial sobre un tema 
educativo, facendo breves descricións e 
narrando acontecementos seguindo unha 
estrutura esquemática moi sinxela (título, corpo 
do texto e, de ser o caso, conclusión e 
bibliografía). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PE  Escribir un informe 
con carácter 
positivo sobre un 
tema educactivo de 
actualidade. Ex: O 
emprego da aula 
virtual como 
soporte educativo. 

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

– Achegamento aos hábitos e ás actividades de 
estudo, traballo e lecer, condicións de vida e 
relacións interpersoais (no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional); o contorno 
xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 
salientables). 

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

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

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

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

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

 B5.3. Utilizar para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), condicións de vida e 
contorno, relacións interpersoais (entre homes 
e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 
proxémica), e convencións sociais (actitudes e 
valores), axustando a mensaxe á persoa 
destinataria e ao propósito comunicativo, e 
amosando a propiedade e a cortesía debidas. 

 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 das 
devanditas funcións e os patróns discursivos de 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 

 PE 

  

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO  Nunha conversa 
sabe saudar e 
despedirse con 
soltura dun 
compañeiro. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  Elaborar un cartel 
coa axuda das 
TICs sobre un país 
Francofono ( libre 
elección) 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO 

 PE 

 Por grupos de dous 
inventan un folleto 
con soporte 
multimedia sobre o 
seu instituto. 
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 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 
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 e 

uso máis habitual, así como os seus 
significados asociados (por exemplo, utilizar 
unha estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión), e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na clase 
previamente. 

 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. 



107 

Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución 
mínimo 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades de aula 

educación; compras e actividades comerciais. 

– Bens e servizos básicos. 

– Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis 
representativos. 

– Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.  

– Calquera outro que se considere de interese. 

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 
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2ºBACHARELATO. 

2ª BACH SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 
 

 

 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución. 
mínimo 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades de aula 

 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. 

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

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

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

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

 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. 

 B1.3. Constancia 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 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO  Conversa oral 
sobre un tema do 
lecer: pregunta/ 
resposta. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO  Comprender o 
ensencial dunha 
conversa sobre 
un Día no 
Instituto entre 
dous 
compañeiros 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 50%  PO 
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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. 

 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. 

 SLEB1.4. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e centros docentes), 
ou menos habituais pero referidas a 
necesidades inmediatas en situacións de 
comunicación comúns se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO  Enetnder 
aconversa entre 
un cliente e a 
recepcionista e 
finalmente dar 
unha opinión. 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
informal e sinxela na que participa, 
explicacións ou xustificacións básicas de 
puntos de vista e opinións, sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de hipóteses, a 
expresión de sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas como a música, 
o cine, a literatura ou os temas de actualidade, 
se a persoa interlocutora está disposta repetir 
ou reformular o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PE  Escoita dunha 
conversa 
telefónica sobre 
unha nai e o seu 
fillo tratando un 
tema familiar e 
costumes para 
identificar as 
ideas principais. 

 SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas 
principais e información relevante en 
presentacións ou charlas ben estruturadas e 
de exposición clara sobre temas coñecidos ou 
do seu interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional, e os aspectos máis 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas, así como o esencial 
de anuncios publicitarios, series e películas 
ben estruturados e articulados con claridade, 
nunha variedade estándar da lingua e cando 
as imaxes faciliten a comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PE 

 CUAD 

 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. 

 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%    Manter unha 
conversa sobre o 
seu idioma 
preferido con 
intercambio de 
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– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa. 

– Execución: 

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

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

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

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

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– 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.  

situacións menos habituais ou en intervencións 
máis longas. 

 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 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 

reais ou simuladas, e colaborando para 
entender e facerse entender. 

ideas. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE 

 PO 

 Expoñer 
oralmente de 
forma coherente 
as ideas pricipais 
dun texto que 
trate as doenzas 
e enfermidades. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PE  Redactar unha 
conversa 
telefónica sobre 
unhas dúbidas 
acerca dun 
exercicio da 
materia de 
francés. 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PO 
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– 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. 

pero eficaz. maneira sinxela pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 50%  PO  Manifestase 
oralmente 
empregando 
elementos 
cuasiléxicos ( 
pufff, buahhh, 
ohhh....) 

 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, 
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). 

 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 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 

 SLEB3.1. Localiza con facilidade información 
específica de carácter concreto en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en 
calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas significativas de 
artigos divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, adecuados ao seu 
nivel escolar, sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 100%  PE 

 CUAD 

 En un texto 
peridístico sobre 
un cocinero 
famosos francés 
sabe localizar la 
información 
esencial e 
elabora un 
resumo con 200 
palabras. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 100%  PO 

 PE 

 SLEB3.3. Identifica información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou programas 

 CCL 

 CD 

 50%  PE 

 CUAD 

 Relevar o 
vocabulario 
científico nun 
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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.  

informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento 
cultural). 

texto informatico. 

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

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 50%  PE  Sabe participar 
nun blog con 
frases e 
estructuras 
intelixibles e ben 
formuladas. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 100%  PE 

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

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 100%  PE  

 CUAD 

 PO 

 Interpretar unha 
carta e 
información 
específica sobre 
un tema cultutal 
ou de 
actualidade. 

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

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CAA 

 100%  PO 

 PE 

 Bloque 4. Produción de textos escritos     
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 a 

 b 

 c 

 f 

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

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

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

 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, 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. 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e 
sentimentos; narra, de xeito lineal e 
coherente, feitos relacionados co seu ámbito 
de interese, actividades e experiencias 
pasadas ou feitos imaxinarios, e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle parecen 
importantes e xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 50%  PO 

 PE 

 Escribir unha 
invitación a unha 
festa de xeito 
coherente 
añadido feitos 
imaxinarios. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 50%  PE  Completa un 
cuestionario ou 
formulario 
laboral. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 100%  PE  Escribe unha 
nota marcando 
unha cita cun 
compañeiro 
empregando un 
soporte TIC. 

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

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

 50%  PE 

 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 

 CCL 

 CCSC 

 CD 

 100%  PE  Elaboar unha 
exposición 
escrita de 300 
palabras sobre o 
reciclaxe. 
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– 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.). 

sobre un tema educativo, ocupacional ou 
menos habitual, describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións.  

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

 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 
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 

 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 e lecer), condicións de vida e 
contorno socioeconómico, relacións 
interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 50%  PO 

 CUAD 

 Leer e interpretar 
un artigo sobre o 
ámbito 
educativo. Sacar 
conclusións. 

 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 

 100%  PE 

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

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 50%  PO 

 PE 

 CUAD 

 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, 

 CCL 

 CCSC 

 CCEC 

 100%  PE 

 CUAD 

 PO 

 Ver unha 
películaen 
francés L’amant 
de Marguerite 
Duras e 



115 

Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución. 
mínimo 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades de aula 

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 
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 

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. 

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

publicitala nun 
folleto. 

 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 

 50%  PE  Elaborar un 
traballo sobre a 
francofonía 
elixindo un País 
empregando un 
soporte 
multimedia 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de 
Consecución. 
mínimo 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades de aula 

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. 

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 
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    4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 
 a. Temporalización. 
 b. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 c. Instrumentos de avaliación.  
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 Comprende, identifica e repite, imitando un modelo de frases curtas, saúdos e  
presentacións. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 
 

100  X X X 

 

 Comprende, identifica e repite, imitando un modelo de frases curtas, saúdos e  
presentacións. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 

 

100  X X X 

 

 Comprende, identifica e repite, imitando un modelo de frases curtas, saúdos e  
presentacións. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, 
e facerse entender. 

100 X  X  

 
 

X 

 Comprende, identifica e repite, imitando un modelo de frases curtas, saúdos e  
presentacións. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 
 

100 X  X  

 
 

  X 

 Comprende, diferencia e escribe correctamente o abecedario, as grafías e a súa pronuncia. 
50 X X X X 
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 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Recoñece o lugar xeográfico da orixe do portugués, 

 Identifica palabras da lingua francesa, saúda e preséntase e comunícase na lingua 
estranxeira. 

 Busca e utiliza ferramentas para aprender o vocabulario da unidade. 

 Usa e recoñece as expresións para saudar e despedirse. 

 Usa e recoñece estruturas sintáctico-discursivas básicas. 
 

 
 
 
 

X 
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 Comprende e identifica documentos orais curtos relativos a presentación e descricións de 
persoas, horarios e obxectos da clase. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 

 

100  X X X 

 

 Produce e identifica documentos orais curtos relativos a presentación e descricións de 
persoas, horarios e obxectos da clase. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica documentos escritos curtos relativos a presentación e descricións 
de persoas, horarios e obxectos da clase. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, 
e facerse entender. 

 

100 X  X  

 
 

 X 

 Produce e identifica documentos escritos curtos relativos a presentación e descricións de 
persoas, horarios e obxectos da clase. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

100 X  X  

 
 

 X 

 Comprende, diferenza e escribe correctamente os sons[b]/[v].  

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Achégase á realidade dos colexios franceses e da distribución das xornadas lectivas ao 
longo do curso escolar. 

 Comunícase na lingua estranxeira na clase e investiga sobre a realidade escolar 
portuguesa. 

 Identifica, comprende e domina o léxico da unidade. 

 Domina os números até 50.  

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 Utiliza axeitadamente as fórmulas interrogativas e sabe responder. 

 Utiliza os artigos definidos e indefinidos. 

 Forma o feminino e o plural dos adxectivos regulares. 
 

 

 Comprende e identifica documentos orais curtos relativos a conversas telefónicas, aceptar 
e rexeitar convites, expresar a data e o enderezo e números de teléfono. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 
  

100  X X X 

 

 Produce e identifica documentos orais curtos relativos a conversas telefónicas, aceptar e 
rexeitar convites, expresar a data e o enderezo e números de teléfono. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 
 
 

 
 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica documentos escritos curtos relativos a conversas telefónicas, 
aceptar e rexeitar convites, expresar a data e o enderezo e números de teléfono 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, 
e facerse entender. 
 

 
 
 

100 
X  X  

 
 
 

X 

 Produce e identifica documentos escritos curtos relativos a conversas telefónicas, aceptar 
e rexeitar convites, expresar a data e o enderezo e números de teléfono 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 
 

 
 
 

100 
X  X  

 
 
 

X 

 Diferencia, pronuncia e escribe correctamente os sons [e] e [Ɛ]. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Localiza na internet cancións relacionadas co Nadal e canta algunha delas. 

 Simula unha conversa telefónica facendo as preguntas e respostas relacionadas con 
convites e moradas, describe e presenta persoas. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo aos meses do ano, a data, a idade, o enderezo, o 
número de teléfono, a caracterización das persoas e os números de 50 a 100. 

 

 
 
 
 
 

 
50 

X X X X 

 
 
 
 
 

 
X 
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 Comprende e identifica documentos orais curtos relativos á presentación da familia, describir 
persoas e obxectos. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 
 

100  X X X 

 

 Produce e identifica documentos orais curtos relativos á presentación da familia, describir 
persoas e obxectos. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e facerse 
entender. 

 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica documentos escritos curtos relativos á familia, describir persoas e 
obxectos. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Produce e identifica documentos escritos curtos relativos á familia, describir persoas e 
obxectos. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

100 X  X  

 
 

  
X 

 Diferencia, pronuncia e escribe correctamente os sons [ʃ] e [ʒ]  

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Le e comprende textos curtos e sinxelos sobre tradicións e compáraas coas do país. 

 Comprende e demanda información sobre algo ou alguén. 

 Comprende e utiliza o léxico relativo á familia, ás características dun obxecto, ás prendas de 
vestir e ás cores. 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
  
 
 
 
 
 
 X 
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 Comprende e utiliza pronomes tónicos, palabras interrogativas, adxectivos posesivos dun só 
posuidor; a cantidade; o verbo vouloir; o futuro próximo. 

 

 Comprende documentos orais curtos relativos ás actividades extraescolares e identifica 
ordes, consellos e situación no espazo. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 

 

100  X X X 

 

 Produce e identifica documentos orais curtos relativos ás actividades extraescolares, ordes e 
consellos e situación no espazo. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e facerse 
entender. 

 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica documentos escritos curtos ás actividades extra escolares, ordes e 
consellos e situación no espazo. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Produce e identifica documentos escritos curtos relativos ás actividades extra escolares, 
ordes e consellos e situación no espazo. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

100 X  X  

 
 

X 

U
N

ID
A

D
E

S
 3

 e
 4

 

 Diferencia, pronuncia e escribe correctamente os sons nasais. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Interésase e busca información sobre os deportes máis comúns en Francia e sobre outras 
actividades de ocio máis populares. 

 Dá e comprende ordes, instrucións e consellos; comprende a situación no espazo e os 
movementos do corpo. 

 Comprende e utiliza o léxico relativo ás actividades deportivas, o corpo humano e algúns 
verbos de movemento. 

 Comprende e utiliza os artigos contractos au/aux; a localización; o imperativo; a obriga 
(Devoir+que). 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 Comprende e identifica documentos orais curtos relativos á cidade, a localización no espazo, 
itinerarios, orientación e medios de transporte. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 

 

100  X X X 
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 Produce e identifica documentos orais curtos á cidade, a localización no espazo, itinerarios, 
orientación e medios de transporte. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e facerse 
entender. 

 

 
 
 

100 
 X X X 

 

 Comprende e identifica documentos escritos curtos relativos á cidade, a localización no 
espazo, itinerarios, orientación e medios de transporte. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

 
 
 

100 
X  X  

 
 
 

X 

 Produce e identifica documentos escritos curtos relativos á cidade, a localización no espazo, 
itinerarios, orientación e medios de transporte. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 

 
100 

X  X  

 
X 

  
 Diferencia, pronuncia e escribe correctamente os sons sons [b]  e [v]; o e no final dos 

estranxeirismos acabados en consoante. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Procura información sobre cidades francesas e compáraa cos coñecementos que ten doutras 
cidades próximas. 

 Procura paneis informativos en varias linguas nas vilas e cidades. 

 Coñece e utiliza o vocabulario e as construcións gramaticais precisas para expresar un 
itinerario, unha dirección, un camiño… 

 Coñece e utiliza o vocabulario relativo á cidade e aos medios de transporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 

50 
X X X X 

 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

 

 
 
 
 
 

3
ª 

A
v
a
lia

c
ió

n
 

te
m

p
o
ra

liz
a
c
ió

n
 

Estándares de aprendizaxe  

G
ra

o
 d

e
 C

o
n
s
e
c
u
c
ió

n
  

P
ro

b
a
 e

s
c
ri
ta

 

P
ro

b
a
 o

ra
l 

T
ra

b
a
llo

 i
n
d
iv

. 

T
ra

b
a
llo

 g
ru

. 

C
a
d
e
rn

o
 

1
7
 S

E
S

IÓ
N

S
 

 Comprende e identifica documentos orais curtos relativos á hora, horarios, estacións, clima, 
países, nacionalidades e profesións. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos orais, e 
facerse entender. 

 

100  X X X 

 

 Produce e identifica documentos orais curtos relativos á hora, horarios, estacións, clima, países, 
nacionalidades e profesións. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos orais, e facerse 
entender. 

 
 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica documentos escritos curtos relativos á hora, horarios, estacións, clima, 
países, nacionalidades e profesións. 

 Desenvolve estratexias para comprender informacións esenciais de textos curtos escritos, e 
facerse entender. 

 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Produce e identifica documentos escritos curtos relativos á hora, horarios, estacións, clima, 
países, nacionalidades e profesións. 

 Desenvolve estratexias para producir informacións esenciais de textos curtos escritos, e facerse 
entender. 

 
 

100 X  X  

 
 

X 
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 Diferencia, pronuncia e escribe correctamente os sons [s]/[z].  

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Comprende e utiliza as fórmulas propias para expresar ou preguntar a hora, e conversar sobre 
o tempo, as nacionalidades e as profesións. 

 Comprende e utiliza o léxico relativo á   hora; aos puntos cardinais; ás estacións e ao clima, as 
nacionalidades e as profesións. 

 Comprende e utiliza  as estruturas sintáctico-discursivas relativas ao feminino das profesións e 
das nacionalidades; as formas impersoais (está frio…). 

 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  X 
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 Comprende preguntas sinxelas e habituais sobre información básica de carácter 
persoal. 

 Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas  (a presentación dunha persoa) e segue instrucións e consignas de 
aula ( o saúdo). 

100  X X  

 
 
 

 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. 

 Utiliza de xeito espontáneo as fórmulas de saúdo na súa chegada á aula. 
 

100  X X X 

 

 Comprende consignas básicas e predicibles,de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual. 

 Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre as actividades escolares. 

100 X  X  

 
 

X 

 Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa 
aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 Escribe avisos, notas moi sinxelas e breves, relativas a actividades presentes e 
a necesidades inmediatas. 
 

100 X  X  

 
    X 

  Identifica sons e grafías de fonemas básicos, pronúnciaos con suficiente 
intelixibilidade e escríbeos correctamente. 

 Saúda correctamente, tanto na lingua oral coma na escrita. 

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

50 X X X X 

 
 
 
 
 

X 
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 Comprende frases e expresións habituais relacionadas co tratamento social  
(dirixirse a unha persoa) e segue instrucións e consignas de aula ( dirixirse á 
profesora e ós compañeiros/as). 

 Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares como as comidas. 

 

100  X X X 

 

 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. 

 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. 

 Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi 
sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas que pide  información sobre  
actividades comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para establecer contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, e pedir e dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 
 

100  X X X 

 

 Comprende consignas básicas e predicibles,de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual (o tempo diante dun reloxo...). 

 Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre as formas de cortesía no 
conxunto da Lusofonía. 
 

100 X  X  

 
 
 
 

X 

 Completa un cuestionario sinxelo tipo test relacionado cos seus intereses ou as 
súas afeccións. 

 Escribe avisos, notas moi sinxelas e breves, relativas a actividades presentes e 
a necesidades inmediatas como as comidas do día. 

 Escribe expresións breves e sinxelas, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou frase por outra para a expresión do tempo. 

100 X  X  

 
 
 
 

X 

 Distingue e usa as fórmulas de tratamento, tanto en situacións reais (aula) como 
recreadas (rúa). 

 Comprende e comunica propósito  ligado á expresión da existencia (presente do 
verbo ser) e da temporalidade básica (eixo pasado-presente-futuro).  utilizando 
un léxico sinxelo e traballado previamente. 

 

50 X X X X 

 
 

 
X 
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 Comprende preguntas básicas moi sinxelas sobre os seus hábitos, horarios e 
actividades cotiás sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se 
repita se o necesita. 

 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. 

 Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais 
breves procedentes de medios audiovisuais ou de internet, relacionados coa 
descrición física dunha persoa. 

 Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa (inicialmente coa profesora), que traten sobre o conxunto de acividades 
que forman parte da súa axenda diaria. 

100        X       X       X 

 

 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. 

 Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi 
comúns da vida diaria, nomeadamente as relacionadas coa casa o co contorno 
escolar. 

 Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións 
relacionadas cos horarios e as datas.  

 Participa en conversas informais breves e moi básicas, como pedir ou ofrecer 
algo na clase. 

 Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a, con 
preguntas sinxelas e directas e coa colaboración da persoa interlocutora para 
entender e facerse entender. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
      
100         X       X      X 

 

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

 Comprende consignas básicas e de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual (rotulación do centro en portugués). 

 Comprende información básica e moi sinxela na que se fala  sobre sentimentos, 
preferencias e afeccións, moi cotiáns e propios da súa idade. 

 Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo moi sinxelo, e se for preciso con apoio visual, sobre as actividades 
escolares e de lecer,  acordes coa súa idade e coa súa experiencia. 

 
 

      
 
 
       
100 

      X       X  

 
 

 Elabora textos sinxelos a partir de enunciados traballados previamente, 
empregando expresións relacionadas coa existencia e coa pertenza.  

 Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa 
ás súas actividades diarias. 

 
 
 
 
 

X  X  
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 Escribe expresións de uso recorrente, como a data completa de cada clase. 

 Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo 
unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (mellora de léxico relacionado coa descrición a través do emprego 
de sinónimos). 

       
100 

 
   X 

 Identifica e distingue con claridade tódolos sons correspondentes ás letras do 
alfabeto. 

 Utiliza fórmulas de saúdo e despedida no inicio e remate da sesión de clase 
amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como 
hábitos, horarios, etc. 

 Nas actividades de aula, comprende e describe as características dunha persoa 
apoiándose nas linguas que son do seu coñecemento (elementos da descrición 
física; pautas para o tratamento das calidades abstractas...). 

 Participa en proxectos (elaboración dun cartel con expresións exclamativas 
frecuentes) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais (expresión da empatía, da xenerosidade, da identificación 
cultural...), evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 Comunica, utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, cáles son os seus hábitos, horarios e actividades cotiás e 
comprende os referidos por outros/as persoas.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  50 

    X     X          X       X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     X 
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 Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais breves 
procedentes de medios audiovisuais ou de internet, relacionados coa descrición física 
dunha persoa. 

 Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa 
(inicialmente coa profesora), que traten sobre o conxunto de actividades que forman parte 
da súa axenda diaria. 
 

100  X X X 

 

 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. 

  Responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a, tanto do seu aspecto 
físico como do seu carácter. 

 Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións relacionadas 
cos estados de ánimo. 

 Participa en conversas informais breves e moi básicas, como pedir ou ofrecer algo na 
clase sen nomealo directamente (definíndoo, dando pistas...). 

 Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a (como é, como 
se sente nese momento, qué lle gustaría cambiar do seu carácter...). 
 

100  X X X 

 

 Comprende información básica e moi sinxela na que se fala  sobre sentimentos, 
preferencias e afeccións, moi cotiáns e propios da súa idade. 

 Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo 
moi sinxelo, e se for preciso con apoio visual, sobre as actividades escolares e de lecer,  
acordes coa súa idade e coa súa experiencia, especialmente aquelas relacionadas coa 
diversidade de tradicións na francofonía. 
 

100 X  X  

 
X 

 Elabora textos sinxelos a partir de enunciados traballados previamente, empregando 
expresións relacionadas coa descrición física e/ou psicolóxica. 

 Escribe expresións de uso recorrente relativas á descrición de distintos estados de ánimo. 

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

100 X  X  

 
 
 
 
 
 

X 
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de léxico relacionado coa descrición a través do emprego de sinónimos e incremento do 
vocabulario a través da definición e do parafraseo). 
 

 Identifica e distingue con relativa claridade a nasalidade oral, e transcríbea correctamente 
na escrita. 

 Utiliza fórmulas de saúdo e despedida no inicio e remate da sesión de clase amosa 
respecto pola diversidade cultural que caracteriza á Francofonía.  

 Nas actividades de aula, comprende e describe, oralmente e por escrito, as características 
físicas e psicolóxicas dunha persoa. 

 

50 X X X X 

 
 
 

 
X 
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 Comprende preguntas básicas moi sinxelas sobre os xeitos de celebrar o aniversario, 
tradicións coma o entroido... 

 Comprende frases e expresións habituais relacionadas cos prezos e as transaccións 
comerciais. 

 Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais breves 
procedentes de varios puntos da xeografía francesa. 

 Comprende a información esencial en conversas breves e moi 

100  X X X 

 

  sinxelas nas que participa que traten sobre o conxunto de actividades que forman ou 
formaron parte da súa axenda diaria, facendo fincapé na distribución temporal das 
mesmas. 

 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. 

  Responde intelixiblemente a distintos tipos de preguntas sinxelas sobre actividades cotiás 
(formas de preguntar). 

 Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en monólogos ou diálogos 
relacionados coas formas de celebrar distintos eventos ou tradicións. 

 Participa en conversas informais breves e moi básicas nas que se aprecia claramente o 
transcurso temporal. 

  Dá e obtén información básica e sinxela sobre como orientarse nun espazo urbano. 

100  X X X 

 

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

 Comprende expresións ou pequenos textos nos que se manexen tempos de pasado 

 Comprende a información básica de textos escritos nos que se manexen sinónimos e/ou 
“falsos amigos” (entre a súa propia lingua, galego ou castelán) e o francés. 

100 X  X  

 
 
 

  X 
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 Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo 
moi sinxelo, e se for preciso con apoio visual, sobre as celebracións e a súa diversidade 
na Francofonía. 
 

 Elabora textos narrativos sinxelos empregando tempos de pasado. 

 Identifica e corrixe erros ortográficos en textos instrutivos sinxelos. 

 Localiza palabras con diferentes significados nas linguas que manexa e substitúeas polas 
correctas nos casos en que se dea un uso inadecuado. 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Identifica os fonemas nasais e pronuncia claramente os sons que lles corresponden. 

 Utiliza fórmulas de saúdo e despedida no inicio e remate da sesión de clase amosa 
respecto e interese pola diversidade cultural que caracteriza á Lusofonía, nomeadamente 
no relativo ás distintas formas de celebrar eventos e tradicións.  

 Nas actividades de aula, ofrece e pide información, tanto nas actividades de pequeno 
grupo como nas interactuacións de todo o alumnado da clase.. 

 Coñece e emprega correctamente distintas fórmulas para preguntar e nos diálogos 
contesta a esas preguntas usando como tempos verbais o presente e o futuro. 
 

50 X X X X 

 
 
 

 
 

X 

 

 Comprende as preguntas que se lle formulan a partir da audición dun texto narrativo 
gravado. 

 Comprende frases habituais relacionadas coa expresión da obrigación, da intención e da 
posibilidade. 

 Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais nos que se 
describen actividades comerciais (tipos de tendas, de servizos) a través de vídeo e/ou 
gravacións de audio. 

 Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa 
centradas especialmente na orientación espacial e na expresión do modo. 

100  X X X 

 

 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. 

 Responde intelixiblemente a distintos tipos de preguntas sinxelas sobre actividades pouco 
habituais, relatadas en forma de anécdota coa estrutura básica dunha narración oral. 

 Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en monólogos ou diálogos 
relacionados coa descrición dunha situación a partir dunha  imaxe dada. 

 Participa en conversas informais breves e moi básicas nas que se aprecia claramente que 
manexa a petición de permiso coas fórmulas de cortesía que correspondan. 

 Dá información básica e sinxela sobre a súa orientación no espazo e obtén mediante o 
diálogo datos para orientarse. 

 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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 Comprende con fluidez textos publicitarios relativos a temas do seu interese. 

 Comprende textos nos que se describen as principais características dos lugares máis 
salientables da francofonía (cidades destacadas; paisaxes; enclaves recoñecidos por 
algunha particularidade...). 

 Comprende a información básica de textos escritos nos que se manexen construcións 
verbais relacionadas coa expresión da posibilidade da acción ou da súa obriga. 

 Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo 
con apoio visual, sobre lugares de especial interese  dentro da francofonía (contornos 
naturais, patrimonio cultural, gastronomía...). 

 
 
 
 

 
100 X  X  

 
 
 
 

 
X 

 Elabora pequenos textos instrutivos nos que se usen perífrases obrigativas. 

 Identifica e coloca os acentos necesarios nun texto dado. 

 Localiza e substitúe por outras palabras ou expresións relacionadas coa dirección e 
orientación espacial. 
 

 
 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

  
 Identifica os fonemas característicos do francés e pode reproducilos con expresións 

dadas.  

 Amosa  interese e respecto pola diversidade xeográfica, paisaxística e cultural da 
Lusofonía, entendéndoa como un enriquecemento ó seu dispor a través da lingua 
portuguesa. 

 Nas actividades de aula, ofrece e pide información sobre como orientarse na 
interactuación con outros/as alumnos/as da clase. 

 Coñece e emprega correctamente na oralidade distintas fórmulas de cortesía para pedir 
permiso ou solicitar unha acción. 

 

 
 
 
 

 
50 

X X X X 

 
 
 
 

 
X 
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 Comprende as preguntas que se lle formulan cun uso intencionado do aspecto verbal (identifica se 
a acción está rematada ou non; se é puntual ou recorrente...). 

 Comprende frases habituais relacionadas coa expresión da certeza e do descoñecemento. 

 Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais nos que se describen 
distintos tipos de relacións interpersoais, nomeadamente as familiares e as escolares ( a partir de 
gravacións e vídeos). 

 Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que se poden apreciar 
a bipolaridade de ideas (estruturas adversativas, concesivas, comparativas...). Responde 
adecuadamente a estas estruturas no diálogo coa profesora. 

100  X X X 

 

 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. 

  Responde intelixiblemente a distintos tipos de preguntas sinxelas as súas relacións persoais 
(familiares, de amizade...). 

 Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en monólogos ou diálogos 
relacionados co mundo da adolescencia (gustos, maneira de percibir o mundo,conflitos...). 

 Participa en conversas informais breves e moi básicas nas que se aprecia claramente unha 
contraposición de ideas (usando, previo modelo, expresións adversativas, disxuntivas e 
concesivas). 

  Dá e obtén información básica e sinxela sobre as accións durativas, pasadas e presentes, súas 
e/ou dos demais interlocutores da aula. 

 

100  X X X 

 

 Comprende, a través da lectura, a acentuación dos textos escritos e o grao de abertura das vogais 
que neles aparecen. 

 Comprende pequenos textos literarios centrados nas relacións persoais de protagonistas 
adolescentes (entre si, cos adultos...). 

 Comprende a información básica de textos escritos nos que se manexen construcións verbais 
relacionadas coa expresión dunha comparación, dunha causa ou dunha obxección. 

100 X  X  

 
 
 
 

 
X 
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 Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo con 
apoio visual, sobre o mundo do teatro e da posta en escena. 

 Elabora pequenos textos instrutivos nos que se usen perífrases obrigativas. 

 Identifica o grao de abertura das vogais dun texto e coloca os acentos pertinentes en función dese 
grao de abertura.  

 Redacta en equipo un pequeno texto teatral sobre o mundo da adolescencia para representar na 
aula. 

100 X  X  

 
 

 
X 

 Identifica os fonemas alveolares xordos e sonoros nun contexto textual amplo. 

 Amosa interese e respecto pola exposición que o resto do alumando da aula fai sobre as súas 
relacións persoais (familiares, escolares...). 

 Nas actividades de aula, ofrece e pide información utilizando expresións relacionadas co aspecto 
verbal (acción rematada ou non; puntual ou recorrente...). 

 

50 X X X X 

 
 
 

 
X 
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 Comprende e identifica pequenos textos orais para presentarse, informarse e falar dos 
gustos, das situacións da vida e da clase. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 
 
 

 Expresa, comprende e identifica pequenos textos orais para presentarse, informarse e 
falar dos gustos, das situacións da vida e da clase. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica pequenos textos escritos para presentarse, informarse e falar dos 
gustos, das situacións da vida e da clase. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos 
escritos. 

 

100 X  X  

 
 

X 

 Expresa, comprende e identifica pequenos textos escritos para presentarse, informarse e 
falar dos gustos, das situacións da vida e da clase. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

X 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira. 

 Busca e le textos referidos a Portugal e os países lusófonos. 

 Comprende e exprésase sobre situacións da vida da clase, coñecer persoas e falar dos 
seus gustos. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo á aprendizaxe e descrición de persoas, e busca 
ferramentas para aprender este vocabulario. 

 Comprende e utiliza o presente dos verbos regulares e algúns irregulares, preposicións 
de lugar, fórmulas interrogativas e a negación. 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 

X 
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 Comprende e identifica  pequenos textos orais que caracterizan obxectos, describen un 
programa e falan de informacións deportivas. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica pequenos textos orais para caracterizar obxectos, 
describir un programa e falar de informacións deportivas. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica  pequenos textos escritos que caracterizan obxectos, describen 
un programa e falan de informacións deportivas. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos 
escritos. 

 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Expresa, comprende e identifica pequenos textos escritos para caracterizar obxectos, 
describir un programa e falar de informacións deportivas. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos. 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Comprende e distingue correctamente a conxugación pronominal. 
 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 

estranxeira. 
 Busca información sobre o deporte en Portugal e as diferenzas e semellanzas co 

deporte do noso país. 
 Comprende e exprésase sobre actividades e informacións deportivas. 
 Utiliza e comprende o léxico relativo aos estados físicos e anímicos, as informacións 

deportivas.  
 Comprende e utiliza presente de indicativo dos verbos pronominais. 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 

X 

 Comprende e identifica  pequenos textos orais que contan o desenvolvemento dunha 
acción; falar da televisión; pedir, dar e rexeitar unha autorización. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 
 
 

 Expresa, comprende e identifica pequenos textos orais para contar o desenvolvemento 
dunha acción; falar da televisión; pedir, dar e rexeitar unha autorización. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica pequenos textos escritos para contar o desenvolvemento dunha 
acción; falar da televisión; pedir, dar e rexeitar unha autorización. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos 
escritos. 

 
100 

X  X  

 
X 
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 Expresa, comprende e identifica pequenos textos escritos para contar o desenvolvemento 
dunha acción; falar da televisión; pedir, dar e rexeitar unha autorización.  

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos. 
 

 
 
 

100 
X  X  

 
 
 

X 

 Comprende e distingue correctamente os sons [b] /[v] /[f]; ditongos nasais. 
 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira. 
 

 Busca información sobre a letra e música de cancións portuguesas e os programas de 
televisión. 
 

 Comprende e exprésase no relativo ao mundo da televisión e pedindo, dando ou 
rexeitando unha autorización. 
 

 Utiliza e comprende o léxico relativo á música e programas de televisión. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

50 
X X X X 

 
 
 
 

 
 
 

 X 
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21     SESIÓNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES 
 

3 e 4 

 Comprende e identifica  pequenos textos orais relativos aos proxectos do futuro profesional e para 
defender ou criticar un proxecto. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos orais relativos aos proxectos do futuro profesional e 
para defender ou criticar un proxecto. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica  pequenos textos escritos relativos aos proxectos do futuro profesional e para 
defender ou criticar un proxecto. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

X 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos escritos relativos aos proxectos do futuro profesional 
e para defender ou criticar un proxecto. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

X 

 Comprende e distingue correctamente as dúas pronuncias da grafía e. 
 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira 
 

 Busca información sobre a vida no futuro e o lugar onde vivir. 
 

 Comprende e exprésase no relativo aos proxectos, ao futuro profesional; defender e criticar un 
proxecto; comparar elementos. 
 

 Utiliza e comprende o léxico relativo á a cidade; as profesións; o aloxamento. 
 

 Comprende e utiliza o tempo verbal futuro, a finalidade e a necesidade (il est nécessaire); os 
comparativos e superlativos. 

 

50 X X X X 

 
 

X 
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 Comprende e identifica  pequenos textos orais que relatan un acontecemento pasado (un día, as 
vacacións…); un accidente ou suceso; preguntar e precisar sobre un acontecemento.  

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos orais que relatan un acontecemento pasado (un día, 
as vacacións…); un accidente ou suceso; preguntar e precisar sobre un acontecemento.  

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica  pequenos textos escritos que relatan un acontecemento pasado (un día, as 
vacacións…); un accidente ou suceso; preguntar e precisar sobre un acontecemento.  

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos escritos que relatan un acontecemento pasado (un 
día, as vacacións…); un accidente ou suceso; preguntar e precisar sobre un acontecemento.  

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

X 

Comprende e distingue correctamente os sons [s] e [z]; a entoación e a interrogación. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca información sobre o cine e os sucesos. 

 Comprende e exprésase no relativo á expresión dun acontecemento pasado (un día, as vacacións…); 
dun accidente ou suceso; preguntar e precisar sobre un acontecemento. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo ás etapas da vida, os sucesos, accidente e o cinema.  

 Comprende e utiliza o pretérito perfeito simple; a expresión dos acontecementos pasado; a situación no 
tempo e a duración no pasado. 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 Comprende e identifica  pequenos textos orais que expresan a petición escrita; as opinións e 
sentimentos; comprender e redactar un regulamento. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos orais relativos á petición escrita; as opinións 
e sentimentos; comprender e redactar un regulamento. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais curtos. 
 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica  pequenos textos escritos que expresan a petición escrita; as opinións 
e sentimentos; comprender e redactar un regulamento. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos escritos relativos á petición escrita; as 
opinións e sentimentos; comprender e redactar un regulamento. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos escritos. 

 

100 X  X  

 
 

X 

 Comprende e distingue correctamente os sons [ɔ]/[o]. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca información sobre internet. 

 Participa en proxectos de elaboración de carteis, folletos, planos… en diferentes linguas. 

 Comprende e exprésase no relativo á petición escrita; expresión de opinións, sentimentos; 
redactar un regulamento. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo internet e os sentimentos. 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 

X 
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 Comprende e utiliza o pretérito perfeito simple dos verbos irregurales; os pronomes 
indefinidos; expresión da frecuencia. 

 Comprende e identifica  pequenos textos orais que describen un itinerario; unha rexión 
(paisaxe, clima…); unha xornada. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos orais que describen un itinerario; unha 
rexión (paisaxe, clima…); unha xornada. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos orais. 
 

100  X X X 

 

 

 Comprende e identifica  pequenos textos escritos que describen un itinerario; unha rexión 
(paisaxe, clima…); unha xornada. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 
 

100 X  X  

 
X 

 

 Expresa, comprende e identifica  pequenos textos escritos que describen un itinerario; unha 
rexión (paisaxe, clima…); unha xornada. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos curtos escritos. 
 

 
100 

 
X 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 Comprende e distingue correctamente as vogais nasais; diferenza entre os sons [ʃ] e [ʒ]. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca información a visión que teñen os estranxeiros de Portugal e países lusófonos.  

 Mostra respecto e interese polas diferentes linguas, costumes e persoas cunha lingua 
diferente á nosa. 

 Comprende e exprésase no relativo á descrición dun itinerario; dunha rexión (paisaxe, 
clima…);dunha xornada. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo ao movemento, as paisaxes, os animais; os costumes e 
o clima. 

 Comprende e utiliza as preposicións e adverbios de lugar; a expresión da causa e da 
consecuencia. 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, anticipando respostas 
e inferindo o que non se comprende por medio dos propios coñecementos e da súa 
experiencia noutras linguas. 

 Capta a información principal de mensaxes breves emitidas por audio e/ou vídeo, 
principalmente presentacións e saúdos. 

 Nunha conversa, comprende preguntas ou comentarios sinxelos que teñen que ver co inicio 
da comunicación (saúdos, preguntas de cortesía...). 

 Identifica a información esencial de programas de televisión ou similares cando as imaxes 
portan gran parte da mensaxe, especialmente nos casos en que se presentan persoas e se 
fan saúdos de inicio. 

 

100  X X  

 
 
 

 Fai presentacións breves e estruturadas sobre si mesmo, adaptándoas ós/ás  
interlocutores/as. 

 Participa en conversas sinxelas nas que dúas persoas se presentan e dan algúns datos 
básicos sobre si mesmas. 
 

100  X X X 

 

 Capta o sentido de textos breves, en calquera soporte, se a información paralingüística 
(imaxes, disposición visual, títulos...) ten un peso importante na mensaxe. 

 Identifica, con apoio en imaxes, instrucións sinxelas sobre como saudar nas distintas 
comunidades francófonas. 

 Comprende correspondencia persoal  sinxela, en calquera formato, na que se presentan e 
se describen persoas.  

 

100 X  X  

 
 

 X 

 Escribe correspondencia persoal breve coa que inicia (presentándose) e mantén contacto 
social.  

 Completa cuestionarios sinxelos sobre si mesmo (datos persoais, formación, afeccións...). 

 Escribe, respectando as normas básicas de cortesía, notas e mensaxes en diferentes 
soportes sobre si mesmo (características definitorias básicas). 

100 X  X  

 
 
 
 

X 
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 Distingue e pronuncia correctamente as vogais abertas e pechadas. 

 Usa axeitadamente os signos de puntuación ó escribir un texto. 

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

 Saúda, adaptándose ó interlocutor e ó contexto, e recoñece as distintas formas de saudar 
da xeografía francesa. 

 Preséntase e identifícase a si mesmo coas fórmulas e o léxicos precisos. 

 Afirma ou nega, coas expresións adecuadas, os requirimentos dun interlocutor (a profe, 
un/ha alumno/a...). 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, anticipando respostas 
e inferindo o que non se comprende por medio dos propios coñecementos e da súa 
experiencia noutras linguas. 

 Nunha conversa, comprende preguntas ou comentarios sinxelos sobre os seus horarios e 
hábitos cotiáns e reelabora o dito se se lle solicita. 
 

100  X X X 

 

 Fai presentacións breves e estruturadas sobre o seu horario e actividadades diarias, tanto 
as persoais como as relacionadas cos estudos.  

 Participa en conversas sinxelas nas que se describen as calidades físicas e/ou os trazos do 
carácter das persoas. 
 

100  X X X 

 

 Comprende correspondencia persoal  sinxela, en calquera formato, na que se fala de si 
mesmo, se describen obxectos, persoas, lugares, actividades...; na que se narran feitos ou 
na que se expresan opinións ou sentimentos. 

 Comprende información esencial, consultada en páxinas web e outros soportes, sobre os 
horarios, hábitos e costumes dos distintos países que conforman a francofonía. 
 

100 X  X  

 
 
  X 

 
 

 Escribe, respectando as normas básicas de cortesía, notas e mensaxes en diferentes 
soportes (comentarios, indicacións...), sobre situacións frecuentes na vida cotiá. 
 

100 X  X  

 
X 

 Distingue claramente tódolos sons consonánticos e recoñece as súas agrupacións. 

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

50 X X X X 
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 Recoñece as semellanzas e as diferenzas entre as maneiras de denominar os seus propios 
hábitos e horarios e os dos países francófonos. 

 Describe oralmente e por escrito os trazos dunha persoa, tanto os do seu físico como os do 
seu carácter. 

 Sabe completar unha axenda persoal diaria na que aparecen reflectidas as súas actividades 
en función dun horario. 
 

 
X 

 

 Entende a información relevante de diferentes xestións cotiás, como alugar unha vivenda e 
utilizar un medio de transporte. 

 Comprende, nunha conversa informal na que participa, a descrición dos obxectos ou dos 
lugares que se mencionan. 

 Identifica a información xestual e o seu significado en programas de televisión ou similares 
(cando as imaxes portan o peso da mensaxe). 
 

100  X X X 

 

 Fai presentacións breves e estruturadas nas que se se describen obxectos e lugares e nos 
que se manifesta con claridade unha orientación espacial. 

 Desenvólvese oralmente, seguindo as normas de cortesía básicas, en xestións cotiás como 
alugar un servizo determinado ou empregar un transporte público. 
 

 
 
 

100 
 X X X 

 

 Capta o sentido de textos xornalísticos breves de calquera punto da Francofonía, , en 
calquera soporte, se a información paralingüística (imaxes, disposición visual, títulos...) ten 
un peso importante na mensaxe e deixa entrever significados culturais específicos dese país. 

 Identifica, con apoio en imaxes, instrucións sinxelas sobre actividade a desenvolver na que 
poidan requirir, se é o caso, unhas normas de seguridade básicas, como a utilización de 
diferentes medios de transporte. 

 Comprende correspondencia persoal  sinxela, en calquera formato, na que se describen 
detalladamente obxectos e lugares. 
 

 
 
 
 
 
 

100 

X  X  

 
 
 
 
 
 

X 

o  

 Escribe correspondencia persoal breve coa que dá indicacións sobre un lugar, a súa 
localización e as súas características. 

 Escribe correspondencia formal básica e breve, solicitando información sobre os horarios e 
tarifas dun medio de transporte, respectando sempre as normas de cortesía básicas deste 
tipo de documentos. 

 
 

100 

X  X  

 
 

 
  X 

 Recoñece os diferentes acentos gráficos do portugués e pronuncia correctamente as 
palabras que os portan en consonancia coa abertura marcada por eles. 

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

 Sabe describir os trazos máis destacados dun obxecto ou dun lugar. 

 
 
 
 
 
 

50 

X X X X 

 
 
 
 
 
 

X 



145 

Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

 

 Sabe pedir e dar  indicacións, oralmente ou por escrito, sobre como orientarse nunha cidade 
botando man dos medios de transporte. 

 Coñece o léxico oral e escrito básico relativo á vivenda. 
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 Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, anticipando respostas 
e inferindo o que non se comprende por medio dos propios coñecementos e da súa 
experiencia noutras linguas. 

 Capta a información principal de mensaxes breves emitidas por canles pouco habituais 
(publicidade de axencias de viaxes, eventos deportivos, espectáculos, etc. ) escoitada pola 
radio ou por internet. 

 Comprende a narración de feitos acaecidos, reais (noticia) ou imaxinarios (literarios). 

 Identifica a información esencial de programas de televisión centrados na descrición física 
(paisaxe, clima...) e cultural (celebracións, tradicións...) dun determinado lugar da 
Lusofonía. 
 

100  X X X 

 

 Fai presentacións breves e estruturadas sobre como organiza temporalmente o seu tempo 
libre e sobre como organizaría as súas vacacións ideais. 

 Participa en conversas sinxelas nas que intercambia información sobre propostas de lecer 
propias da súa idade. 

 Desenvólvese oralmente, seguindo as normas de cortesía básicas, en xestións cotiás 
relacionadas coas viaxes e co lecer. 
 

100  X X X 

 

 Capta o sentido de textos publicitarios sobre un determinado lugar se a información 
paralingüística (imaxes, disposición visual, títulos...) ten un peso importante na mensaxe. 

 Identifica, con apoio en imaxes, instrucións sinxelas sobre o funcionamento dun servizo de 
lecer. 

 Comprende correspondencia persoal  sinxela, en calquera formato, na que se describen 
algunhas das celebracións  propias das distintas comunidades francófonas. 

 Comprende información esencial, consultada  en páxinas web e outros soportes, sobre as 
tradicións dos países lusófonos. 
 

100 X  X  

 
 
 
 
 

X 

  Escribe correspondencia persoal breve coa que acepta ou rexeita ofrecementos 
publicitarios relacionados coas férias e coas actividades que se adoitan desenvolver nese 
período (deportivas, de lecer...). 

100 X  X  
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 Escribe, respectando as normas básicas de cortesía, notas e mensaxes en diferentes 
soportes centradas na distribución temporal dunha actividade cotiá (escolar, persoal, 
deportiva...). 

 Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a unha oficina de turismo, 
solicitando información sobre unha estancia nalgún lugar da xeografía lusófona, 
respectando sempre as normas de cortesía básicas deste tipo de documentos. 
 

 
X 

 Recoñece os fonemas nasais na lingua oral e pronúnciaos correctamente. 

 Sabe acentuar, cando menos, as palabras agudas e os monosílabos que o precisan. 

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

 Identifica as semellanzas e as diferenzas lingüísticas entre o portugués e as linguas que 
coñece no tocante  á denominación das celebracións e tradicións propias e as dos países 
lusófonos. 

 Sabe describir, oralmente e por escrito, unha actividade de lecer propia da súa idade. 

 Coñece o léxico esencial das actividades deportivas, das vacacións e do lecer. 

 Manexa con soltura as locucións temporais no relato das súas actividades cotiás ou 
extraordinarias (vacacións...). 
 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 

 
  X 
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 Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, anticipando respostas 
e inferindo o que non se comprende por medio dos propios coñecementos e da súa 
experiencia noutras linguas. 

 Nunha conversa, comprende unha petición de indicacións con distintos tipos de preguntas 
sinxelas (fórmulas de interrogación). 

 Entende a información relevante de diferentes xestións cotiás (facer unha compra, comer 
nun restaurante...). 

 Identifica a información esencial de programas de televisión centrados na alimentación ou 
na gastronomía  cando as imaxes portan gran parte da mensaxe. 
 

100  X X X 

 

 Fai presentacións breves e estruturadas sobre a súa alimentación habitual. 

 Participa en conversas sinxelas nas que pide e/ou ofrece indicacións (sobre a comida dun 
restaurante, por exemplo) e nas que expresa a súa opinión (sobre unha preparación 
culinaria...). 

 Desenvólvese oralmente, seguindo as normas de cortesía básicas, en actividades cotiás 
como a compra de alimentos. 
 

100  X X X 

 

 Capta o sentido de textos instrutivos (receitas de cociña), se a información paralingüística 
(imaxes, disposición visual, títulos...) ten un peso importante na mensaxe. 

100 X  X  
 
 

 X 
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 Identifica, con apoio en imaxes, instrucións sinxelas sobre unha preparación culinaria. 

 Comprende correspondencia persoal  sinxela, en calquera formato, na que se expresan 
opinións sobre un produto de alimentación ou un prato típico dos países lusófonos. 

 Comprende información esencial en temas relacionados coa alimentación consultados  en 
páxinas web e outros soportes. 
 

 Completa cuestionarios sinxelos sobre os seus hábitos e preferencias no relativo á 
alimentación. 

 Escribe o menú completo dun día botando man do léxico aprendido. 

 Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a un restaurante, solicitando 
información sobre a súa oferta gastronómica. 

100 X  X  

 
 
 

X 

 

 Acentúa correctamente as palabras graves e esdrúxulas. 

 Identifica determinados alimentos ou preparacións culinarias cos seus respectivos países 
ou territorios dentro da francofonía. 

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

 Identifica as diferenzas e as semellanzas entre o portugués e as linguas que coñece no 
tocante á denominación dos alimentos e das comidas. Identificación de “falsos amigos” 
francés-castelán. 

 Expresa a despedida de diversos modos, oralmente e por escrito. 

 Coñece e manexa o léxico básico correspondente á alimentación, ás compras e á 
gastronomía. 

 Relata feitos, reais ou ficticios, acontecidos no pasado, usando tempos diferentes e 
respectando a súa consecutio temporum. 
 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, anticipando respostas 
e inferindo o que non se comprende por medio dos propios coñecementos e da súa 
experiencia noutras linguas. 

 Capta a información principal de mensaxes breves, emitidas por canles pouco habituais 
(megafonía, teléfono...), nas que se realicen indicacións de acceso ou negación do mesmo 
a un recinto (prohicións, normas de uso dunha instalación, requisitos para a realización 
dunha actividade...). 

 Nunha conversa, comprende preguntas ou comentarios sinxelos sobre as súas 
preferencias e reelabora o dito se se lle solicita. 

 Identifica a información esencial de programas de televisión dedicados a lugares 
destacados da xeografía frances e comprende en liñas xerais un parte meteorolóxico. 

 

100  X X X 
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 Fai presentacións breves e estruturadas sobre síntomas dunha doenza leve. 

 Participa en conversas sinxelas nas que intercambia información sobre hábitos saudables 
e expresa a súa vontade ou a intención de coidar o propio corpo. 
 

 
 
 
100 

 X X X 

 

 Capta o sentido de textos informativos, en calquera soporte,  sobre lugares representativos 
dos países francófonos, se a información paralingüística (imaxes, disposición visual, 
títulos...) ten un peso importante na mensaxe. 

 Identifica, con apoio en imaxes, instrucións sinxelas sobre a administración dun 
medicamento ou dun tratamento de saúde. 

 Entende o esencial de correspondencia formal na que se tratan asuntos relacionados coa 
saúde (pedir unha cita médica, describindo os síntomas polos que a precisa...). 

 Comprende información esencial en temas relacionados coa saúde consultados en páxinas 
web e outros soportes. 

 

 
 

100 

X  X  

 
 
 
 
 

 
X 

 Completa cuestionarios sinxelos sobre os propios hábitos e sobre o coidado da saúde. 

 Escribe, respectando as normas básicas de cortesía, notas e mensaxes en diferentes 
soportes facendo recomendacións sobre unha vida máis saudable. 
 

 
 
 

100 
X  X  

 
 
 

X 

  
 Distingue e pronuncia correctamente as vogais abertas e pechadas e distingue esa 

abertura na escrita cos acentos pertinentes. 

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

 Coñece e usa correctamente o léxico oral e escrito relativo á saúde e os coidados físicos 
elementais, así como o relacionado co tempo meteorolóxico e a súa incidencia na saúde. 

 Distingue, oralmente e por escrito, os matices aspectuais dunha acción (se rematou ou 
aínda dura; se está comezando ou non  chegou a facelo...).  

 

 
50 

X X X X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 

Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

 

 
 
 
 
 
 

3
ª 

A
v
a
lia

c
ió

n
 

T
e
m

p
o
ra

liz
a
c
ió

n
 

Estándares de aprendizaxe  

G
ra

o
 M

ín
im

o
 

P
ro

b
a
 e

s
c
ri
ta

 

P
ro

b
a
 o

ra
l 

T
ra

b
a
llo

 i
n
d
iv

. 

T
ra

b
a
llo

 g
ru

. 

C
a
d
e
rn

o
 

  
U

N
ID

A
D

E
S

 5
 e

 6
  
  
  
  
  
  
 2

5
 S

E
S

IÓ
N

S
 

   

 Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, anticipando respostas e 
inferindo o que non se comprende por medio dos propios coñecementos e da súa experiencia 
noutras linguas. 

 Capta a información principal de mensaxes breves, escoitadas en audio, nas que se poden apreciar 
os difrerentes fonemas da Francofonía. 

 Nunha conversa, comprende preguntas ou comentarios sinxelos sobre as súas relacións 
interpersoais (familia, amigos, comunidade escolar...). 

 Entende a información relevante de actividades cotiás, como facer uso das novas tecnoloxías 
(seguir as pautas da professora no uso do ordenador). 

 Comprende, nunha conversa informal na que participa, posturas como a aceptación ou o rechazo 
ante unha determinada proposición.  

 Identifica a información esencial de programas de televisión ou similares cando as imaxes portan 
gran parte da mensaxe (publicidade). 
 

100  X X X 

 

 Fai presentacións breves e estruturadas sobre os seus gustos e preferencias persoais. 

 Desenvólvese oralmente, seguindo as normas de cortesía básicas, en xestións cotiás como 
preguntar por unha exposición nun museu, polos contidos dunha nova materia académica...  

 Desenvólvese o suficiente nun debate na aula sobre a a educación, expresando a súa opinión ou 
reaccionando verbalmente ante as dos seus interlocutores/as (o resto do alumnado). 
 

100  X X X 

 

 Capta o sentido de textos xornalísticos breves, nomeadamente os publicitarios e os de opinión, nos 
que se exprese  aprobación, rexeitamento ou  preferencia por un determinado tema. 

 Identifica, con apoio en imaxes, instrucións sinxelas sobre o funcionamento e as utilidades prácticas 
para a aprendizaxe dun teléfono móbil. 

 Comprende correspondencia persoal  sinxela, en calquera formato, na que se fala das relacións 
interpersoais e das súas diferenzas no conxunto dos países lusófonos. 

100 X  X  

 
 
 
 
 
 
 

X 
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 Entende o esencial de correspondencia formal na que se tratan asuntos relacionados coa vida 
escolar (tramitar unha bolsa, un curso...). 

 Comprende información esencial en temas relacionados coas novas tecnoloxías  consultados  en 
páxinas web e noutros soportes. 

 

 Escribe correspondencia persoal breve coa que inicia e mantén contacto, vía e-mail, con estudantes 
franceses da súa idade. 

 Completa cuestionarios sinxelos sobre si mesmo nos que reflicte con claridade -completándoos con 
notas, se for preciso-, os seus gustos, preferencias e opinións sobre temas xerais. 
 

100 X  X  

 
 
 

X 

 Recoñece, oíndoos, os diferentes tonemas da Lusofonía e asóciaos ós seus respectivos territorios. 

  Redacta textos correctos desde o punto de vista ortográfico e/ou corrixe espontaneamente os erros 
deste tipo nas actividades escritas da clase. 

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

 Nunha conversación con outro alumno/a, acepta unha proposición, rexéitaa, pon obstáculos, 
mostra reticencias, dúbidas..., botando man sempre das expresións estudadas na aula nesta 
unidade e no resto do curso (secuencias de (re)afirmación, concesivas, disxuntivas, negativas, 
categóricas...). 

50 X X X X 

 
 
 
 

 
X 
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 Comprende e identifica textos orais para presentarse, informarse e falar dos gustos, das situacións da vida e 
da clase. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 
 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica textos orais para presentarse, informarse e falar dos gustos, das situacións 
da vida e da clase. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica textos escritos para presentarse, informarse e falar dos gustos, das situacións da vida 
e da clase. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

 Expresa, comprende e identifica textos escritos para presentarse, informarse e falar dos gustos, das 
situacións da vida e da clase. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

 Comprende e distingue correctamente os sons portugueses e a entoación. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da segunda lingua estranxeira. 

 Busca e le textos referidos aos países da Unión Europea. 

 Comprende e exprésase para dar e pedir información, falar de un mesmo e opinar. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo aos países de Europa e ás nacionalidades. 

 

50 X X X X 
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 Comprende e identifica textos orais relativos á alimentación, ao comercio da alimentación e á restauración. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 
 

 Expresa, comprende e identifica textos orais relativos á alimentación, ao comercio da alimentación e á 
restauración. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica textos escritos relativos á alimentación, ao comercio da alimentación e á restauración. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

 Expresa, comprende e identifica textos escritos relativos á alimentación, ao comercio da alimentación e á 
restauración. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

 Comprende e distingue correctamente os sons [s] e [z]; a entoación (o descontento e a satisfacción) 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca e le textos referidos á cociña portuguesa. 

 Comprende e exprésase sobre a satisfacción e o descontento; pedir comprender e dar información en 
diferentes comercios; falar dos gustos e dos hábitos alimenticios; argumentar sobre o tema da restauración; 
dar consellos sobre unha boa alimentación. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo aos comercios, alimentos e restauración. 

 A expresión da condición (conectores: se, sem, desde que…; formas verbais: futuro de indicativo e de 
conjuntivo, simples e composto, pretérito e pretérito-mais-que-perfeito composto do conjuntivo, condicional 
simples e composto). 

 O discurso indirecto (informacións, ofrecementos, suxestións e ordes) e indirecto libre.  
 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Comprende e identifica textos orais sobre a moda, as compras por internet e os hábitos de consumo.  

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica textos orais sobre a moda, as compras por internet e os hábitos de consumo.  

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 
 

 
 

100 
 X X X 

 

 Comprende e identifica textos escritos sobre a moda, as compras por internet e os hábitos de consumo.  

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 
 

 
 

100 
X  X  
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 Expresa, comprende e identifica textos escritos sobre a moda, as compras por internet e os hábitos de 
consumo.  

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 
 

 
 
100 X  X  

 
 

 Comprende e utiliza correctamente a expresión do entusiasmo na entoación. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca e le textos referidos ás compras. 

 Comprende e exprésase sobre a moda, o entusiasmo e o acordo e desacordo; facer compras nunha tenda 
de roupa e falar da moda e dos hábitos de consumo. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo a roupa e os accesorios; as cores, a materia e os motivos; as compras 
e os medios de pagamento. 

 

 
 
 

 
 

50 X X X X 
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 Comprende e identifica textos orais sobre a caracterización dunha persoa e os cambios na vida da mesma, 
comparando e opinando. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica textos orais sobre a caracterización dunha persoa e os cambios na vida 
da mesma, comparando e opinando. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica textos escritos sobre a caracterización dunha persoa e os cambios na vida da 
mesma, comparando e opinando. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 
 

 Expresa, comprende e identifica textos escritos sobre a caracterización dunha persoa e os cambios na vida 
da mesma, comparando e opinando. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 
 
 

 Comprende e utiliza correctamente as consoantes en posición final.  

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca e le textos referidos á caracterización das persoas a través do tempo e as etapas da vida. 

 Comprende e exprésase sobre a amizade, a caracterización das persoas e relatos do pasado. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo á caracterización física e psicolóxica  e ás situacións profesionais e 
persoais. 

 

50 X X X X 
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 Comprende e identifica textos orais sobre o turismo, as viaxes, os medios de transporte e os climas. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica textos orais sobre o turismo, as viaxes, os medios de transporte e os 
climas. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 

100  X X X 
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 Comprende e identifica textos escritos sobre o turismo, as viaxes, os medios de transporte e os climas. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 

 Expresa, comprende e identifica textos escritos sobre o turismo, as viaxes, os medios de transporte e os 
climas. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  
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 Comprende e identifica textos orais sobre os medios de comunicación; comprender titulares de xornais e 
avances informativos noutros medios. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica textos orais sobre os medios de comunicación; comprender titulares de 
xornais e avances informativos noutros medios. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica textos escritos sobre os medios de comunicación; comprender titulares de xornais e 
avances informativos noutros medios. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 

100 X  X  

 

 Expresa, comprende e identifica textos escritos sobre os medios de comunicación; comprender titulares de 
xornais e avances informativos noutros medios. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 

 Comprende e utiliza correctamente os sons [ʒ]/[ʃ]. 50 X X X X  
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 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca e le textos referidos ao humor gráfico e banda deseñada 

 Elabora viñetas en varias linguas. 

 Comprende e exprésase sobre dos medios de comunicación;  titulares de xornais e avances informativos 
noutros medios;  dar a opinión sobre un programa de televisión. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo aos medios de comunicación. 

 

U
N

IA
D

E
S

 8
,9

 e
 1

0
 

 Comprende e identifica textos orais sobre as manifestacións artísticas. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Expresa, comprende e identifica textos orais sobre as manifestacións artísticas. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos orais. 
 

100  X X X 

 

 Comprende e identifica textos escritos sobre as manifestacións artísticas. 

 Desenvolve estratexias para comprender as informacións esenciais de textos escritos. 
 

100 X  X  

 

 Expresa, comprende e identifica textos escritos sobre as manifestacións artísticas. 

 Desenvolve estratexias para expresar as informacións esenciais de textos escritos. 

100 X  X  

 

 Comprende e utiliza correctamente os sons [o]/[ɔ]. 

 Utiliza axeitadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira. 

 Busca e le textos referidos ao cinema. 

 Comprende e exprésase sobre as manifestacións artísticas. 

 Utiliza e comprende o léxico relativo ás artes e a cultura. 

 Comprende e utiliza:  

 A expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, movemento, orixe, 
dirección). 

 A expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas e modo, p. ex. De trop, pas assez….). 
 

50 X X X X 
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 Nas actividades de aula, perservera no seu proceso de comprensión, adaptándose ás necesidades da tarefa, 
anticipando respostas e inferindo o que non se comprende mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

 Capta a información esencial de textos orais nos que se dan indicacións relativas á orientación espacial. 

 Entende o que se lle di en situacións de comunicación comúns nas que se pide a confirmación de detalles 
relacionados coa composición da súa familia. 
 

100  X X  

 
 
 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e facerse 
entender en portugués a maior parte do tempo. 

 Utiliza fórmulas lingüísticas e xestos de cortesía  adecuados para facerse entender nunha estadía en países 
lusófonos e sabe solicitar coas formas axeitadas información ou axuda para facer xestións habituais. 
 

100  X X X 

 

 Identifica os compoñentes fundamentais dun texto narrativo (argumento, personaxes, tempo e lugar da acción) 
no que a protagonista é unha familia.  

 Comprende correspondencia persoal na que se manifestan ideas ou opinións sobre as relacións persoais, 
nomeadamente as que teñen que ver coa amizade e coa familia. 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan imaxes 
ou vídeos ilustrativos sobre a expresión do espazo (localizar, orientar...). 

100 X  X  

 
 

X 

 Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que intercambia información, manifesta 
sentimentos, describe actividades e experiencias... 

 Escribe mensaxes ou comentarios breves en calquera soporte e respectando as normas de cortesía, cos que 
transmite a súa opinión sobre amizade e as relacións persoais en xeral. 

 Redacta un texto expositivo respectando a estrutura sintáctico-discursiva requirida co que describe 
adecuadamente a composición  da súa familia. 

100 X  X  

 
 
 

 
 X 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e facerse 
entender en portugués a maior parte do tempo. 

 Fai presentacións breves, ben estruturadas e fluídas, nas que describe persoas (compañeiros/as, personaxes 
famosos...) e o lugar no que vive. 

100  X X X 
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 Utiliza estratexias lingüísticas e xestos de cortesía adecuados para facerse entender nunha estadía en países 
lusófonos.  
 

 Localiza información específica en textos divulgativos sobre o clima e a súa manifestación na paisaxe. 

 Identifica os personaxes e espazos dun texto literario a través das descricións que deles se fan. 

 Comprende correspondencia persoal na que se describen calidades físicas e/ou abstractas das persoas. 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan imaxes 
ou vídeos ilustrativos sobre a linguaxe non verbal das comunidades lfrancófonas (significado de determinados 
acenos, etc.). 

100 X  X  

 
 
 
 
 

X 

 Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que se describe a si mesmo (calidades 
físicas e abstractas). 

 Completa os datos dun cuestionario no que se reflicte información persoal, actividades preferidas... 

 Escribe mensaxes ou comentarios breves en calquera soporte e respectando as normas de cortesía, cos que 
dá e pide información sobre a vida en contornos diferentes do seu (rural/urbano) e transmite a súa opinión sobre 
a experiencia de vivir nun deles en concreto. 

 Redacta un texto expositivo, respectando a estrutura sintáctico-discursiva requirida, co que describe 
adecuadamente as persoas coas que convive, os obxectos que posúe e o lugar no que reside. 

100 X  X  

 
 
 
 
 
 

X 

 Distingue claramente na pronuncia a abertura fonética das vogais e tamén o seu reflexo na lingua escrita 
(acentuación específica). 

 Puntúa un texto escrito correctamente. 

 Recoñece a linguaxe non verbal elemental das culturas francófonas. 

 Mostra unha actitude respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades que falan unha lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 Identifica as semellanzas e as diferenzas entre as linguas que coñece e o francés. 

 Sabe describir, co léxico  adecuado, obxectos, persoas (calidades físicas e abstractas), lugares (rurais e 
urbanos) e actividades e recoñece con facilidade os lugares máis emblemáticos da Francofonía. 

 Coñece e manexa a expresión verbal da existencia; a entidade (a través dos substantivos); as calidades (a 
través dos adxectivos), os pronomes e os determinantes. 

 Sabe expresar a cantidade a través da flexión de número (singular/plural), das categorías que lle son propias 
(numerais, adverbios) e de expresións específicas. 

 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 Nas actividades de aula, perservera no seu proceso de comprensión, adaptándose ás necesidades da tarefa, 
anticipando respostas e inferindo o que non se comprende mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

 Capta a información esencial de textos orais nos que se dan instrucións sobre como utilizar un aparello de uso 
cotián. 

100  X X X 
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 Comprende (coas repeticións oportunas, se se precisaren), distintos tipos de preguntas relacionadas con datos 
xerais (persoais, académicos...). 

 Comprende, nunha conversación informal, puntos de vista e opinións sobre a educación. 

 Identifica, con apoio visual, información relevante, relativa ós hábitos de vida na Francofonía (programas de 
televisión, anuncios, filmes, vídeos informativos...). 
 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e facerse 
entender en portugués a maior parte do tempo. 

 Fai presentacións breves, ben estruturadas e fluídas, sobre temas educativos ou ocupacionais e responde a 
preguntas sinxelas que se lle formulan durante a exposición. 

 Utiliza estratexias lingüísticas e xestos adecuados para facerse entender nunha estadía en países francófonos 
(estudos, traballo, institucións...) e sabe solicitar información ou axuda para facer xestións habituais (pedir unha 
cita, facer unha reclamación...). 

 

 
 
 
 
 
 

100 

 X X X 

 

 Identifica a información máis importante dun texto instrutivo sobre o uso dun teléfono móbil. 

 Identifica os compoñentes fundamentais dun texto narrativo: argumento, personaxes, tempo e lugar da acción. 

 Comprende correspondencia persoal na que se manifestan ideas ou opinións sobre os plans de estudo e a 
formación a eles asociada. 

 Entende textos formais en distintos soportes (carta, e-mail...), emitidos por institucións e organismos oficiais,  
relativos á formación académica. 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan imaxes 
ou vídeos ilustrativos sobre a linguaxe non verbal dos pobos francófonos. 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que intercambia información sobre os 
plans de estudo e as relacións interpersoais nos centros de ensino. 

 Completa os datos dun cuestionario no que se reflicte información persoal  e académica.  

 Escribe mensaxes ou comentarios breves en calquera soporte cos que transmite a súa opinión sobre temas 
relacionados coa educación. 

 Escribe, respectando a forma e as normas de cortesía, correspondencia formal dirixida a institucións públicas 
ou a empresas privadas, co fin de solicitar información sobre unha bolsa de estudos. 
 

 
 
 
 
 
 

100 
X  X  

 
 
 
 
 
 

 X 

 Coñece e pronuncia con corrección os fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 

 Recoñece os tipos de acentos e as súas funcións. 

 Identifica os hábitos de vida das comunidades francófonas (estudos, traballo, relacións interpersoais...). 

 Mostra unha actitude respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades que falan unha lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 Sabe pedir información, ofrecela e expresar opinións propias. 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

  X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

  X 

 
 
 
 
 

 X 

 
 
 
 
 

X 
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 Coñece e manexa adecuadamente o léxico e os enunciados fraseolóxicos especificamente relacionados coa 
educación e a tecnoloxía. 

 Expresa, a través da construción sintáctica, diferentes tipos de relacións lóxicas: adición, disxunción, concesión, 
oposición, finalidade, comparación, causa... 

 Recoñece e utiliza apropiadamente distintas formas de interrogación. 
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 Capta a información esencial de textos orais nos que se dan instrucións sobre como preparar un prato típico 
dalgunha das comunidades francófonas. 

 Entende o que se lle di en xestións cotiáns estruturadas (facer a compra nunha tenda de alimentación e comer nun 
restaurante).  

 Comprende, nunha conversación informal, o grao de desenvolvemento dunha acción cotiá (se está iniciándose, en 
proceso, se é recorrente...). 

 Identifica, con apoio visual, información relevante, relativa á gastronomía francesa, de programas de televisión, 
anuncios, vídeos informativos... 
 

100  X X X 

 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e facerse 
entender en francés a maior parte do tempo. 

 Fai presentacións breves, ben estruturadas e fluídas, sobre temas relacionados coa alimentación e responde a 
preguntas sinxelas que se lle formulan durante a exposición. 

 Participa adecuadamente en conversas informais, a través de distintas canles, sobre temas relacionados coa 
comida e cos seus hábitos de alimentación. 

 Utiliza estratexias lingüísticas e xestos adecuados para facerse entender, durante unha estadía en países 
francófonos, en todo o relacionado coa comida (comprala nunha tenda; pedila e consumila nun restaurante...). 
 

100  X X X 
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 Identifica as conclusións principais de textos argumentativos nos que se pon de manifesto a certeza do autor con 
respecto a algún tema de actualidade.  

 Identifica lugares significativos da xeografía lusófona a través das descricións dun texto literario ou divulgativo. 

 Comprende correspondencia persoal na que se intercambia información sobre a elaboración dunha receita de 
cociña e se expresan opinións sobre como mellorala. 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan imaxes ou 
vídeos ilustrativos sobre a gastronomía francesa. 

100 X  X  

 
 
 
 
 

 
X 

 Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que intercambia información, sobre 
convencións sociais e tabús nas comunidades francesas. 

 Escribe mensaxes ou comentarios breves en calquera soporte e respectando as normas de cortesía, cos que pide 
información sobre os costumes alimentarios de países de fala francesa. 

 Escribe, respectando a forma e as normas de cortesía, correspondencia formal dirixida a oficinas de turismo dalgún 
país lusófono co fin de solicitar información xeral sobre o mesmo (clima, gastronomía, atractivos culturais...) 
 

100 X  X  
 

X 

 Recoñece na lectura e na pronuncia a palatalización do fonema alveolar, e distingue claramente os contextos 
fonéticos nos que esta se produce. 

 Identifica as principais áreas xeográficas da Francofonía e as súas características básicas (clima, paisaxe...). 

 Mostra unha actitude respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades que falan unha lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 Redacta textos coherentes e cohesionados en base ó seu coñecemento e experiencia noutras linguas. 

 Sabe expresar o coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 Coñece e utiliza con soltura, oralmente  e por escrito, o léxico relacionado coa alimentación, a gastronomía, os 
costumes franceas en canto a horarios, convencións sociais relativas ó tema... 

 Recoñece e manexa correctamente as expresións relacionadas co modo e co aspecto verbal (puntual, durativo, 
incoativo, terminativo...). 
 

50 X X X X 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
   X 
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 Capta a información esencial de textos orais nos que se dan instrucións ou indicacións empregando un discurso 
indirecto. 

 Entende o que se lle di en situacións de comunicación comúns (diálogos sobre as actividades de lecer, por 
exemplo), nas que se pide a confirmación dalgúns detalles cos que manifeste o seu interese ou desinterese; a súa 
aprobación ou rexeitamento, etc. 

 Comprende, nunha conversación informal, opinións diferentes sobre as celebracións máis habituais. 

 Identifica, con apoio visual, información relevante, sobre persoeiros ou acontecementos significativos dos pobos 
franceses, en programas de televisión, filmes, vídeos informativos... 
 

100  X X X 

 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e facerse 
entender en francés. 

100  X X X 
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 Intervén adecuadamente en conversas informais, a través de distintas canles, expresando preferencia ou rechazo 
por actividades propias do tempo de lecer.  

 Utiliza estratexias lingüísticas e xestos adecuados para facerse entender, durante unha estadía en países 
francófonos, en distintos tipos de celebracións, e sabe solicitar información ou axuda para facer xestións habituais 
(mercar unha entrada, facer unha reserva para un espectáculo...). 
 

 Comprende correspondencia persoal na que se describen emocións asociadas ás celebracións e na que se 
manifestan ideas ou opinións sobre as actividades de lecer. 

 Entende textos formais en distintos soportes (carta, e-mail...), emitidos por institucións e organismos oficiais, nos 
que se aproba ou rexeita unha petición cursada. 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan imaxes ou 
vídeos ilustrativos sobre referentes artísticos e culturais dos pobos franceses. 
 

100 X  X  

 
 

 
 
 

  X 

 Completa os datos dun cuestionario no que se reflicten os seus gustos persoais no que a actividades de lecer se 
refire. 

 Escribe mensaxes ou comentarios breves en calquera soporte e respectando as normas de cortesía, cos que  pide 
información sobre as maneiras de celebrar nos países francófonos (aniversarios, carnaval, comidas familiares...). 

 Redacta un texto expositivo, respectando a estrutura sintáctico-discursiva requirida, no que explica con detalle se 
leva a cabo unha determinada celebración e no que manifesta finalmente a súa opinión ó respecto (aprobación, 
interese, rexeitamento...). 

100 X  X  

 
 
 
 
 

  X 

 

 Recoñece oralmente a nasalidade, pronúnciaa con corrección e transcríbea co signo de puntuación correspondente 
cando cumpre. 

 Discrimina, oralmente e por escrito, os fonemas alveolares xordos e sonoros. 

 Coñece algúns referentes artísticos e culturais dos pobos franceses. 

 Mostra unha actitude respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades que falan unha lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 Nunha conversa espontánea, sabe expresar o interese, a satisfacción, a sorpressa e os seus contrarios. 

 Coñece e manexa con soltura léxico e expresións fixas relacionadas co lecer, as festas e as celebracións. 

 É quen de construír un discurso en estilo indirecto. 

 Identifica e usa con propiedade as expresións exclamativas máis habituais. 

50 X X X X 

 
 
 
 

 
 
 
 X 

 

 Capta a información esencial de textos orais nos que se dan instrucións ou indicacións sobre como viaxar ou usar 
(na vida cotiá) diferentes medios de transporte. 

 Entende o que se lle di en xestións cotiáns estruturadas (tendas, transporte, hoteis, museos...) e en situacións de 
comunicación comúns nas que se pide a confirmación dalgúns detalles (datos relativos á documentación persoal...). 

 Comprende, nunha conversación informal na que participa, diferentes puntos de vista sobre determinados costumes 
cotiáns dos pobos franceses. 

100  X X X 
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 Identifica, con apoio visual, información relevante relativa a viaxes pola xeografía francesa a través de programas 
de televisión, anuncios, filmes, vídeos informativos... 
 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e facerse 
entender en francés. 

 Fai unha presentación breve, ben estruturada e fluída, sobre a súa viaxe ideal. 

 Intervén adecuadamente en conversas informais, a través de distintas canles, pedindo indicacións sobre como 
chegar a un determinado lugar (medios de transporte idóneos). 

 Utiliza estratexias lingüísticas e xestos adecuados para facerse entender en francés durante unha viaxe (chegar; 
instalarse; coñecer a cultura local, a gastronomía...). 

 

 
 
 
100 

 X X X 

 

 Identifica as conclusións principais dun texto argumentativo no que se defenda o uso dun determinado medio de 
transporte. 

 Entende a información máis relevante de anuncios de carácter público ou institucional relacionados estadías de 
formación no estranxeiro. 

 Comprende correspondencia persoal na que se na que se relatan experiencias sobre viaxes e na que se describen 
as emocións producidas por esas experiencias. 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan imaxes ou 
vídeos ilustrativos sobre os costumes cotiáns das comunidades francesas. 

 
 
 
 
 

100 X  X  

 
 
 
 
 

X 

 Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos describe os costumes da súa comunidade 
e intercambia información sobre o tema cos seus interlocutores.  

 Escribe, respectando a forma e as normas de cortesía, correspondencia formal dirixida  a unha empresa de 
transporte co fin de solicitar información sobre un traslado de viaxeiros (excursión...).  

 Redacta un texto expositivo sobre algún lugar ó que viaxou e explica como é a xente que alí vive, a súa interacción 
co medio  e a súa relación cos visitantes doutros países. 

 
 
 
 

100 
X  X  

 
 
 

 
X 

  
 Recoñece os fonemas característicos do francés e é quen de reproducilos ó falar esta lingua. 

 Presenta na escrita unha ortografía xeral coidada. 

 Mostra unha actitude respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades que falan unha lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 Participa na elaboración e/ou interpretación dunha escena teatral na que falantes de galego, castelán e francés 
intercambian información sobre os diferentes costumes cotiáns das comunidade nas que se fala algunha das tres 
linguas. 

  Coñece e manexa con soltura o léxico e os enunciados fraseolóxicos relacionados coas viaxes e co transporte. 

 Usa correctamente as expresións de tempo (de anterioridade, posterioridade, duración, frecuencia...). 

 Expresa adecuadamente a modalidade verbal: a capacidade; a posibilidade; a necesidade, a obrigatoriedade; o 
permiso, a prohibición... 

 
 
 
 

 
50 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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 Capta a información esencial de textos orais nos que se dan instrucións sobre como levar un estilo de vida 
máis saudable. 

 Comprende (coas repeticións oportunas, se se precisaren), a información práctica que se manexa nunha 
conversación formal na que participa, a visita a un consultorio médico (síntomas, datos sobre as doenzas 
propias, hábitos relacionados coa saúde...). 

 Entende o que se lle di en situacións de comunicación comúns (unha consulta médica) nas que se lle pide a 
confirmación dalgúns detalles pola súa parte. 

 Identifica, con apoio visual, información relevante, relativa á saúde, en anuncios publicitarios.  
 

100  X X X 

 

 Participa activamente nos intercambios comunicativos que se producen na aula, procurando entender e 
facerse entender en portugués. 

 Fai presentacións breves, ben estruturadas e fluídas, sobre o coidado da saúde e responde a preguntas 
sinxelas que se lle formulan durante a exposición. 

 Participa adecuadamente en conversas informais, a través de distintas canles, relatando acontecementos do 
pasado e expresando plans de futuro. 
 

100  X X X 

 

 Localiza información específica en textos xornalísticos correspondentes a distintos lugares da xeografía 
francesa. 

 Entende a información máis relevante de anuncios de carácter público ou institucional relacionados con 
campañas sanitarias (vacinación, prevención de enfermidades epidémicas...). 

 Comprende correspondencia persoal na que se inicia a comunicación cunha persoa descoñecida (redes 
sociais...). 

 Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de consulta que conteñan 
imaxes ou vídeos ilustrativos sobre temas relacionados coa saúde (hábitos saudables...). 

100 X  X  

 
 
 
 
 
 

X 

 Completa os datos dun cuestionario no que se reflicten os seus hábitos en canto á saúde. 

 Escribe, respectando as normas de cortesía, correspondencia formal dirixida a un centro sanitario co fin de 
solicitar información sobre os tratamentos médicos que nel se realizan. 

100 X  X  
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 Redacta un texto expositivo, utilizando os tempos verbais requiridos, sobre os cambios que se produciron na 
sociedade en canto ó consumo de tabaco (desde épocas pasadas ata o presente,  mesmo incluíndo algunha 
hipótese sobre o futuro deste hábito nocivo para a saúde). 

X 

 Redacta textos coidados desde o punto de vista ortográfico. 

 Mostra unha actitude respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades que falan unha lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

 Participa na elaboración e/ou interpretación dunha escena teatral na que falantes de galego, castelán e 
francés intercambian información sobre os diferentes costumes cotiáns das comunidade nas que se fala 
algunha das tres linguas. 

 Inicia e mantén un discurso coherente, oral e escrito, respectando a estrutura e organización que lle son 
propias. 

 Coñece e utiliza correctamente o léxico e as expresións fixas relacionadas coa saúde. 

 Manexa con soltura os tempos de pasado, presente e futuro. 

 Expresa a condición cos conectores e as formas verbais, de indicativo ou conjuntivo, que se precisan. 

50 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 
 

RÚBRICA 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NIVEIS DE CLASIFICACIÓN 

 

OBSERVA

R 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

 

CADERNO 
 

OUTRO

S 

NO 

CONSE- 
GIDO 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

ALTO 

CONS

E- 

GUI

DO 

Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves (p. e. en estacións o aeropuertos), 

sempre que as condicións acÚSticas sexan boas e o son non estexa 

distorsionado. 

          

Entende os puntos principais do que se lle dice en transaccións e 

xestións cotiás e estructuradas (p. e. en hoteles.). 

          

Comprende, nunha conversa informal na que participa, 

descripcións, narracións e opinións sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interés. 

          

Comprende, nunha conversa formal na que participa (p. e. nun 
centro de estudos), preguntas sobre asuntos persoais. 

          

Identifica as ideas principais de programas de televisión sobre 

asuntos cotiás o de seu interese articulados con lentitude e  

claridade (p. e. noticias o reportajes breves), cando as imáxes 

constitÚen gran parte da mensaxe. 

          

Fai presentacións breves e ensayadas, seguindo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas xerais ou relacionados con 

aspectos básicos dos seus estudos, e responde a preguntas dos 

ointes sobre o contido das mesmas. 

          

Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións 

cotiás, como son as Viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras 

e o ocio, seguindo normas de cortesía  básicas (saÚdos e  

tratamento). 

          

Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e da indicacións ou 

instruccións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar 

unha actividad conxunta. 

          

Desenvólvese nunha conversa formal ou entrevista (p. e. para 

comprar un billete de tren), aportando a información necesaria, 

expresando de manera sinxela as SÚas opiniones sobre temas 

habituais, e reaccionando ante comentarios. 
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Identifica, con axuda da imaxe, instruccións xerais de 

funcionamento e manexo de aparatos de uso cotiá (p. e. unha 

máquina expendedora), así como instruccións claras para a 

realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. 

e. nun centro de estudos). 

          

Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que 

se fala de si mesmo; descrébense persoas, obxetos, lugares e 

actividades; nárranse acontecementos pasados, e exprésanse 

sentimentos, desexos e planes, e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos o de seu interese. 

          

Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese en contexto persoal ou 
educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

          

Capta o sentido xeral e algÚns detalles importantes de textos 

periodísticos breves en calquer soporte e sobre temas xerais ou de 

seu interese se os NÚmeros, os nomes, as ilustracións e os títulos 

constitÚen parte da mensaxe. 

          

Entende información específica esencial en páginas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de seu interese (p. e. sobre unha 

cidade). 

          

Completa un cuestionario con información persoal relativa ao seus 

intereses ou aficións (p. e. para buscar traballo). 

          

Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), nos que 

fai comentarios ou da Instruccións e indicacións relacionadas con 

actividades e situaciós da vida cotiá e de seu interese, respetando 
as convenciós e normas de cortesía e da netiqueta máis 

importantes. 

          

Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén 

o contacto social (p. e. con amigos noutros países), 

intercambiase información, describense sucesos importantes e 

experiencias persoais, e fanse e aceptan ofrecimentos e 

suxerencias (p. e. cancelan, confirman ou modifican unhas 

vacacións xuntas). 

          

Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a 

institucións pÚblicas ou privadas ou entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, e observando as 

convencións  formais e normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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5. CONCRECIÓN METODOLÓXICAS DIDÁCTICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

5.1. Presencial alumnado/ Profesorado na ESO 

 

 Para poder facilitar a adquisición dos contidos mínimos de de 2º e 3ºESO facilitaranselles unhas fichas recapitulativas donde se engadirán os 

contidos que foron máis difíciles de asimilar: (fichas gramaticais con explicacións e exercicios/tabóa de vocabulario imprescindible para poder 

acadar os novos contidos dos cursos que corresponden a este curso/ grabacións con textos sinxelos para traballar a comprensión lectora/láminas 

de imaxes mudas para completar co vocabulario aportado/textos para completar( definicións, respostas correctas….) algún video  grabado polo 

profesor para que as explicacións queden claras en caso de falta de tempo para a súa repetición por falta de tempo….. 

 

 No caso de 1ºESO traballarase dende zero, xa que nunca viron ni traballaron a materia. Neste grupo procederase a traballar de forma ordinaria 

sin aplicar ninguna aplicación de reforzo ni ampliación. 

 

 No último nivel que corresponde a 4º ESO o traballo vai poder axilizarse un pouquiño máis xa que neste curso corespondelles 3h/ semana.Como 

no resto dos grupos da ESO rematamos no mes de Marzo antes do estato de alarma o tema 4, quedan entén no primeiro mes de curso por 

traballar e insistir no tema 5 e 6 que corresponden o nivel de 3ºESO. Para iso elaborarei unha ficha recapitulativa e sinxela con explicación 

gramaticais e coa a debida aportación de novo vocabulario.Cada ficha de cada tema irá acompañada de exercicios en acorde coa teoría explicada, 

a maiores engadiránse os exercicios máis relevantes do libro para ampliar os contidos. 

 

5.2. Presencial alumnado/ Profesorado no Bacharelato. 

 

 No caso da etapa de Bacharelato, a forma de traballar en 2º Bach, vai seguir o rítmo habitual de tódolos anos xa que a materia foi impartida 

íntegramente.  
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Durante o periodo de pandemia só quedaban o tema 9 e 10 por impartir. Traballo que foi debidamente desempeñado e correxido durante o 

periodo de confinamento. Sin embargo vamos dedicarlle unos 15 días a repasar e reforzar os contidos máis importantes tales como aparecen 

no libro de texto que a posteriori aparecen no libro de 2º BACH: 

 

 

 Nun parque PÚblico  :as intervencións moi breves de personaxes ,facer un pedido nun posto de refrescos, berro se onomatopeas(para expresar 

dor,mandarcalar…). 

 Nuns grandes almacéns ,na estación de tren,no mercado:anuncios. 

 Nunha serie de televisión policiaca :a protagonista cónta a sÚa xornada habitual un terceiro confirma. 

 Ao teléfono:un señor explícalle a un amigo un itinerario. 

 Na televisión:receita de cociña. 

 No blog dunha adolescente:un pequeño vídeo no que nos presenta a sÚa habitación. 

 Nun documental:a xornada dun novo turista estranxeiro 

 

 

 

5.3.Telemático alumnado/ Profesorado na ESO. 

 

 No caso de novo confinamento o traballo telemático farase a través da aula virtual. O ter libro de texto como material neste caso importantísimo 

de soporte todo o traballo dos distintos temas estará organizado por semanas como se acordou de forma unánime no claustro. Pero como xa no 

é unha situación nova o libro no é suficiente para explicar os contidos, motivo polo cal as clases telemáticas (Webex) serán necesarias e esto vai 

da man da entrega semanal de fichas explicativas e guías explicativas tanto escritas como de voz de cada contido básico e fundamental. Nas 

linguas hai aspectos que se deben de explicar con certas pautas concretas que facilitan a sua comprensión. Cada contido mínimo irá acompañado 

da usa explicación elaborada polas dúas profesoras que formamos o Departamento. O prazo de entrega das tarefas serán como fecha límite o 
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venres de esa mesma semana para permitir os alumnos unha certa autonomía a hora de organizarse.  

           Acordamos tamén que as tarefas entregaranse na aula virtual e serán corrixidas por nós durante a fin de semana e entregdas o luns     para 

saber si é necesario insistir en certos aspectos ou aumentar as explicacións. Cabe destacar que si o traballo vai a ser telemático alguns contidos 

van ter que ser adaptados a plataforma virtual é decir traballar coa axuda de esquemas explicativo sinxelos que ao longo do tema se irán 

complicando. 

Existirá en cada curso un foro de dúbidas para que poidan compartir os aspectos que non entenden e poder asi ser resoltos sobre a marcha. 

 

 

 

5.4.Telemático alumnado/ Profesorado no BACHARELATO. 

 

No caso de Bacharelato o traballo a través da aula virtual será un pouco máis dinámico. Traballaranse textos para a comprensión oral xa que o 

libro fai fincapé na comprensión lectora en tódolos temas. A miña proposta é que os textos sexan leidos por min; en caso dunha posible aparición 

de vocabulario complexo poner a disposición dos alumnos un diccionario on-line Francés- Español para que aprendan a resolver as dúbidas por 

eles mesmos. O vocabulario ven ben explicado por medio de fotos, nesta casuística en caso de ampliar engadiríase vocabulario adxunto 

empregando o mesmo sistema. 

Do mesmo xeito que na etapa da ESO os exercicios entregaranse mediante o emprego da aula virtual. Por si algún rapaz ou rapaza desexa 

presentarse as ABAU coa materia de Francés 2º idioma quedará colgada na aula probas da materia de outros anos tanto da propia Comunidade 

como a de outras para que vaian practicando. Esas probas serán corrixidas por min colgando os resultados as preguntas no cartafol 

correspondente. 

As tarefas colgaranse día a día e para flexibilizar a sua entrega, deixarase unha semana para poder ser entregadas e por conseguinte corrixidas 

pola profesora o fin de semana. 
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5.5.Telemático alumnado (periodos de corentena que poidan xurdir) 

 

Si o alumno se encontra en periodo de cuarentena traballará a través da aula virtual como mecanismo de traballo sin olvidar que posue tamén o 

libro de texto a súa disposición. Para poder organizar o traballo presencial co telemático e evitar contratempos, cada profesora colgará na aula 

virtual nos seus grupos correspondentes o material semanal que se vaia a traballar acompañado de exercicios; Pero como xa sabemos no é o 

mesmo traballar dende aula que através dunha Plataforma razón pola cual nos puxemos deacuerdo en colgarlles a eses alumnos en periodo de 

cuarentena algún tutorial explicativo adicional para facilitar a comprensión e a asimilación dos contidos tratados na aula co resto do alumnado. 

Facilitaránse tamén tutoriais axeitados da web si fose necesario e alguns exemplos de exercicios resoltos, para asi poder aplicalos.. 

 

 

 

5.6.Telemático profesorado (periodos de corentena que poidan xurdir) 

 

 Dende o Departamento de francés decidimos colgar cada fin de semana o material que se vaia a impartir. Engadiranse guías e fichas   

 Explicativas dos contidos. 

 Propoñeranse os exercicios do libro xa que é o soporte que o alumnado ten a man, a maiores poderanse propoñer exercicios  

 De reforzó e de ampliación. 

 Haberá uns titoriais ou gravacións explicativas feitas polo profesorado que faciliten a comprensión dos contidos complexos. O    

 Foro do grupo quedará sempre aberto as posibles dúbidas e suxerencias. 
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5.6. Metodoloxía didáctica recursos dixitais. 

 

Para traballar os contidos do libro: Temos colgado na aula virtual o libro dixital onde aparece tanto o libro de texto como o caderno de 

exercicios. 

 

Para traballar as tarefas de reforzo e de ampliación: Daranse primeiro as explicacións vía conferencia on-line empregando a plataforma 

Webex, a continuación, colgaranse as tarefas que correspondan as expliacións de reforzó e de ampliación na aula virtual pero de forma 

mensual o acadar cada unidade impartida. 

 

Para traballar a Comprensión Oral: Aparecerán colgados na parte de vídeos da Aula virtual no departamento de francés os diálogos 

para escoitar os sons. Adxunto aparecerá un diccionario on-line para buscar o significado das palabran que xeran dúbidas. 

 

Para traballar a Expresión oral: Empregaranse frramentas como as video-conferencias, video/audio-chat…. Que posibilitan o contacto 

co alumnado favorecendo asi as relación persoais nun mundo que vira hacia a globalidade. 

 

O feito de traballar cunha Metodoloxía dixital facilita o diseño das actividades de Comprensión e Produción de textos orais e a creación 

de situación de aprendizaxe nas que os alumnos producen e organizan discursos que poden ser revisados antes de ser dados a conocer 

o resto da clase. 

 

 Os Obxectivos dos recursos dixitais empregados: video-chat/ Plataforma Webex/ Aula Virtual/ Video-Conferencias son: 

 

1. Explorar estratexias e metodoloxías para mellorar a expresión e comprensión oral e escrita. 

 

2. Impulsar o emprego na aula virtual da metodoloxía activa que favorezca o desenvolvemento da competencia oral e escrita do 

alumnado. 
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3. Dar a coñecer os recursos dixitais para traballar de forma mais real e sinxela a parte oral e escrita 

 

4. Proporcionar recursos para a integración dos contidos Curriculares coa axuda das TIC 
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6. MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAIAN A EMPREGAR. 

 

6.1. SOPORTE PRINCIPAL : O LIBRO DE TEXTO ( Do cal aparece o modelo de 2º de Bacharelato empregado coa as súas unidades 

divididas, e donde aparecen os Estándares de Aprendizaxe, os Criterios de avaliación, as Competencias, os Contidos e as actividades 

propostas no libro para cada ítem. ) 

 

6.2. SOPORTE DIXITAL: PÁXINAS WEB DE REFERENCIA (MATERIAL PEDAGÓXICO ON-LINE) 

 Entre a inmensa variedade de recursos dixitais existentes para a aprendizaxe do francés como lingua estranxeira (Recursos 

FLE) podemos destacar os seguintes: 

 

www.bonjourdefrance.com, http://www.clicknlearn.net 

www.club-forum.com http://www.info-europe.fr/ 

http://www.clemi.org http://mundivia.es/jcnieto/gramar/gramaire.htm 

http://www.quid.fr/continents/ http://www.ciudadesdelmundo.net/ 

http://www.sdv.fr/orthonet/ http://www.centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/recursosfrances.htm 

http://acronymes.dico1.com http://www.laits.utexas.edu/fi/home.html 

http://www.edu.xunta.es/contidos/ http://www.ciudadesdelmundo.net/ 

www.allocine.fr www.dromadaire.com 

www.wikipedia.org http://www.leconjugueur.com 

http://www.orthogram.com 

www.momes.net www.paroles.net 

 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.clicknlearn.net/
http://www.club-forum.com/
http://www.info-europe.fr/
http://www.clemi.org/
http://mundivia.es/jcnieto/gramar/gramaire.htm
http://www.quid.fr/continents/
http://www.ciudadesdelmundo.net/
http://www.sdv.fr/orthonet/
http://www.centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/recursosfrances.htm
http://acronymes.dico1.com/
http://www.laits.utexas.edu/fi/home.html
http://www.edu.xunta.es/contidos/
http://www.ciudadesdelmundo.net/
http://www.allocine.fr/
http://www.dromadaire.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.orthogram.com/
http://www.paroles.net/
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6.3. SOPORTE DIXITAL 2 : PERIÓDICOS ON – LINE: 

Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Midi libre, Nice matin, Le Parisien, Ouest-France, Nice matin (régionaux) www.lemonde.fr www.liberation.fr 

www.lefigaro.fr www.ouestfrance.fr Prensa xuvenil: www.letudiant.fr www.phosphore.com www.lavosvj.fr www.cosinus-mag.com. 

 

6.4. PLATAFORMA DE TRABALLO POR MOR A COVID: AULA VIRTUAL:Nesta Plataforma vamos a colgar semanalmente os traballos que 

se están a facer na aula que no aperzcan no libro dixital. As tarefas de reforzó ou ampliación si fosen necesarias tamén estarían a disposición 

do alumnado. 

 

6.5. PLATAFORMA VIDEO : WEBEX: Por a mor a Covid e outro posible confinamento longo, vamos a empregar as video-clases mediante a 

plataforma dixital webex. Mediante o seu emprego impartiranse as clases diarias como si estas fosen presenciais. 

 

6.6. PLATAFORMA DE DÚBIDAS: VIDEO-CHAT: Espacio dedicado as dúbidas dónde todos poden aprender e compartir os contidos que non 

dan asimilado. 

 

6.7.SOPORTE DIXITAL: PIZARRA DIXITAL DA AULA-CLASE: Emprego da pizarra para traballar os CDs e a Comprensión oral. 

 

6.8.SOPORTE EN PAPEL: LIBROS DE BOLSILLO DE LECTURA: A partir do nivel de 4ºESO tódolos rapaces leerán por trimestre un libro da 

biblioteca en francés que corresponderá o seu nivel. 

 

 

 6.9. EXEMPLO DE DISTRIBUCIÓN  DUN LIBRO DE TEXTO TANTO EN PAPEL COMO DIXITAL ( para traballar co alumnado tanto 

presencialmente como on-line ou dixitalmente ). 

 

 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.ouestfrance.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.lavosvj.fr/
http://www.lavosvj.fr/
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UNIDADE 1. 

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poidase volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escoita ecomprensión dun diálogo entre un médico e un 
mozo sobre o seu estado físico.  
 
-Escoita ecomprensión de diálogosrelacionados con 
catástrofes naturais.  
 
-Escoita ecomprensión de diálogossobre algúns medos.  
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
 
-LE p. 17 act. 8 
 
 
-LE p. 27 act. 4 
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variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 
 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Responder as preguntas de comprensión dos diálogos 
escoitados. 
 
-Co apoio das ilustracións, desenvolver o espírito de 
observación e de lóxica exercitando a atención visual e 
auditiva. 
 

Estratexias de comprensión 
 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
-LE p. 17 act. 8 
 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Actividades físicas para os adolescentes. 
 
-O método QQOQCP (Quen, Onde, Como, Que, Cando, 
Por que). 
 
-Os servizos de emerxencia en Francia. 
 
-O francés fóra de Francia. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
 
-LE p. 15 act. 3  
 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
-LE p.28-29 

 

 
 

 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Contar o pasado. 
 
-Expresar o medo. 
 
-Tranquilizar. 

Funciones com. 
 
-LE p. 26  
 
-LE p. 27 act. 4 
 
-LE p. 27 act. 4 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 

Patróns sint. 
discursivos 
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Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

-Pasado composto e imperfecto. 
 
-Pasado recente. 
 
-A duración. 
 
-Os adxectivos e os pronomes indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
 
-Os verbos dire, courir e mourir. 

 
-LE p. 22  
 
-LE p.23  
 
 
-LE p.24  
 
 
-LE p.25  
 
 
-LE p.25  

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-O corpo humano. 
 
-As doenzas. 
 
-Os remedios e os medicamentos. 
 
-Os accidentes. 
 
-As catástrofes naturais. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.18  
 
-LE p.19 
 
-LE p.19 
 
 
-LE p.20 
 
-LE p.20  

Patróns sonoros 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e 
as intencións comunicativas xerais relacionados. 

 Patróns sonoros 
 
-Oe caduco ou inestable [ə]. 
 
-Distinguir pasado composto e imperfecto. 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 21 act.5, 7, 8 
 
-LE p. 23 act. 4, 5 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono ou 
outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas 
e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder 
a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente 
e con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións 
informais cara a cara ou por teléfono ou outros 
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que intercambia información e 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 
cinema, a literatura ou os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, 
pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira 
sinxela e con claridade, e razoando e explicando 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre os deportes que practica. 
 
-Contar os eventos pasados que mostran unhas fotografías. 
 
-Narrar unha experiencia persoal na que pasaron medo. 
 
-Presentación das linguas faladas no seu país. 

 
Interacción 
 
-Interacción por parellas usando as funcións e o léxico da 
unidade. Simular unha situación na que deben tranquilizar 
ao compañeiro. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p.14 act. 1 
 
 
-LE p. 26 act. 2  
 
 
-LE p. 27 act. 5 
 
 
-LE p. 29 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 27 act. 8 
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brevemente e de maneira coherente as súas accións, 
as súas opinións e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de 
elementos para os que non se teñen as palabras 
precisas, ou comezando de novo cunha nova 
estratexia cando erra a comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Reutilizar as estruturas vistas de forma creativa. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 20 act. 3  
-LE p. 23 act. 7 
-LE p. 25 act. 10 
 
-LE p. 26 act. 3 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional/laboral, 
seleccionando e achegando información necesaria e 
pertinente, axustando de maneira adecuada a 
expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, 
ao tema tratado e á canle de comunicación, e 
expresando opinións e puntos de vista coa cortesía 
necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Actividades físicas para os adolescentes. 
 
-O método QQOQCP (Quen, Onde, Como, Que, Cando, Por 
que). 
 
-Os servizos de emerxencia en Francia. 
 
-O francés fóra de Francia. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 15 act. 1  
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.29 act. 3 

 
 

 

 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Contar o pasado. 
 
-Expresar o medo. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 26 act. 3 
 
-LE p. 27 act. 5 
 
-LE p. 27 act. 8 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha 
influencia da primeira lingua ou outras, sobre un 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Pasado composto e imperfecto. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 22  
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amplo repertorio de estruturas sintácticas comúns, e 
seleccionar os elementos adecuados de coherencia e 
de cohesión textual para organizar o discurso de 
maneira sinxela pero eficaz. 

-Pasado recente. 
 
-A duración. 
 
-Os adxectivos e os pronomes. indefinidos: rien, personne, 
aucun. 
 
-Os verbos dire, courir e mourir. 

-LE p.23 act.7 
 
-LE p.24  
 
-LE p. 17 act. 7; LE p.25 act. 
10 
 
-LE p.25  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-O corpo humano. 
 
-As doenzas. 
 
-Os remedios e os medicamentos. 
 
-Os accidentes. 
 
-As catástrofes naturais. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p.19 act. 1 
 
-LE p.19 act. 2 
 
-LE p.19 act. 2 
 
-LE p.20 act. 3 
 
-LE p.21 act. 4 
 

Patróns sonoros 
 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que os interlocutores poden 
necesitar repeticións se se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación 
poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 Patróns sonoros 
 
-O e caduco ou inestable [ə]. 
 
 
-Distinguir pasado composto e imperfecto. 
 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 21 act.6, 7 et 8 
 
-LE p. 23 act. 6 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
 
-Comprender un texto curto sobre actividades deportivas 
para estar en forma. 
 
-Comprender un diálogo sobre o estado físico dun mozo. 
 
-Ler e comprender un artigo sobre un accidente. 
 
-Ler e comprender información sobre os servizos de 
emerxencias en Francia. 
 
-Ler unha nota de prensa sobre unha catástrofe natural. 
 
-Comprender a sinopse dunha película. 
 
-Ler e comprender un texto sobre o uso do francés fóra 
de Francia. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
 
-LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 16 act. 5 
 
 
-LE p. 17 
 
 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
 
-LE p. 27 act. 7 
 
 
-LE p. 28-29 act. 1-2 
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dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
-Extraer información básica nun documento breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 14 act. 2 
LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 1-2 
-LE p. 16 act. 5 
LE p. 17 
LE p. 26 act. 1 
LE p. 27 act. 7 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Actividades físicas para os adolescentes. 
 
-O método QQOQCP (Quen, Onde, Como, Que, Cando, 
Por que). 
 
-Os servizos de emerxencia en Francia. 
 
-O francés fóra de Francia. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 14 act. 2; LE p.15 act. 
4 
 
-LE p.16 act. 5; LE p. 17 act. 
6  
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.29 act. 1, 2, 3 

 

 
 

 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Contar o pasado. 
 
-Expresar o medo. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
-LE p. 27, act. 7 
 
-LE p. 27, act. 7 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 

Patróns sint. 
discursivos 
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Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

-Pasado composto e imperfecto. 
 
-Pasado recente. 
 
-A duración. 
 
-Os adxectivos e os pronomes indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
 
-Os verbos dire, courir e mourir. 

-LE p. 22 act.1, 2, 3 
-LE p.23 act.7 
 
-LE p.24 act. 8 
 
-LE p.25 act. 9, 10 
 
 
-LE p.25 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-O corpo humano. 
 
-As doenzas. 
 
-Os remedios e os medicamentos. 
 
-Os accidentes. 
 
-As catástrofes naturais. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p.19 act. 1 
 
-LE p.19 act. 2 
 
-LE p.19 act. 2. 
 
 
-LE p.20 act. 3 
 
-LE p.21 act. 4 
 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación: interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 14 act. 2 
LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 1-2 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: contar eventos pasados.  
 
-Redacción dun artigo para a revista escolar cos 
resultados dunha sondaxe na clase sobre os medos de 
cada un. 
 
 

-LE p. 26 act.3 
 
 
 
-LE p. 27 act.6 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 

 -Escribir textos breves e simples paradescribir eventos 
pasados utilizando palabras xa traballadas. 
 
 

-LE p. 26 act.3 
-LE p. 27 act.6 
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media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Actividades físicas para os adolescentes. 
 
-O método QQOQCP (Quen, Onde, Como, Que, Cando, 
Por que). 
 
-Os servizos de emerxencia en Francia. 
 
-O francés fóra de Francia. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 14  
 
 
-LE p.26 act. 2 
 
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.29  

 

 

 

 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Contar o pasado. 
 
 
-Expresar o medo. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 26 act. 1, 2 
 
-LE p. 27, act. 6 
 
-LE p. 27 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Pasado composto e imperfecto. 
 
 
-Pasado recente. 
 
-A duración. 
 
-Os adxectivos e os pronomes indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 22 act.1, 2, 3 
 
-LE p.23  
 
-LE p.24 act. 8 
 
-LE p.25 act. 9 
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-Os verbos dire, courir e mourir. -LE p.25 act. 11 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-O corpo humano. 
 
-As doenzas. 
 
-Os remedios e os medicamentos. 
 
-Os accidentes. 
 
-As catástrofes naturais. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.18  
 
-LE p.19 
 
-LE p.19 
 
 
-LE p.20 
 
-LE p.20  

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 26 act.3 
-LE p. 27 act.6 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Ser capaz de tranquilizar a outra persoa. 
 
-Recoñecer a importancia do exercicio físico para coidar a saúde.  
 
-Recoñecer a importancia dos servizos de emerxencia no caso dunha 
catástrofe natural. 
 
-Compartir os medos e respectar os medos dos demais. 
 
-Comparar a lingua propia coa doutros, respectalas e desenvolver respecto 
polas diferenzas e tolerancia.  

-LE p. 27 act. 8 
 
-LE p. 14 act. 2; LE p.14 act. 1 
-LE p. 17 act. 8 
 
 
-LE p. 27 act. 5 
 
-LE p. 29 act. 3 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura 
gramatical coa súa lingua materna. 
 

-LE p. 17 act. 8 
 
-LE p. 21 act.5, 7, 8 
 
-LE p.24-25 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir o uso do francés fóra de Francia. 
 
 
-Implicarse a través da creación de ideas.Desenvolver a súa creatividade. 
 

-LE p. 28-29 act. 1-2 
 
-LE p. 27 act.6 

Iniciativa emprendedora e de empresa -Reflexionar e expresar a súa opinión sobre as linguas faladas no seu país. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 29 act. 3 
 
 
-LE p. 27 act. 8 
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UNIDADE 2. 
 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escoita ecomprensión de diálogossobre os estudos no 
estranxeiro. 
 
-Escoita ecomprensión dun parte meteorolóxico.  
 
-Escoita dun diálogo onde varios mozos expresan unha 
opinión. 
 
 
-Visionar un vídeo e realizar actividades de comprensión. 
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 30 act. 2 
 
 
-LE p.33 act. 3 
 
 
-LE p.40 act. 1 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 4, 5 Atelier 
vidéo 
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anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para lembrar 
detalles dos diálogos, contestar preguntas. 
 
-Co apoio das ilustracións, desenvolver o espírito de 
observación e de lóxica exercitando a atención visual e 
auditiva. 
 
-Identificar o sentido xeral e a información máis 
relevante nun diálogo simple. 
 
-Adestrarse na comprensión oral. 
 

Estratexias de comprensión 
-LE p. 30 act. 2.  
 
 
 
 
-LE p.33 act. 3, 7, 8, 9 
 
 
 
 
-LE p.40 act. 1, 2 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 4, 5 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-O sistema escolar francés. 
 
-Os estudos no estranxeiro. 
 
-Os trámites para viaxar ao estranxeiro. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 34 act. 1 
 
-LE p. 30 act. 2; LE p. 40 act. 
1  
 
-LE p. 34 act. 2 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
 
-Expresar unha opinión. 
 
-Falar do tempo que vai. 
 
-Falar de eventos futuros. 

Funcións com. 
 
-LE p. 40 act. 1, 2 
 
-LE p. 41 
 
-LE p. 41 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-Pronomes demostrativos neutros. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 36 
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comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

-Futuro simple. 
 
-Situar no tempo. 
 
-Moi aussi/non plus – Moi non/si. 
 
-Verbos impersonais. 
 
-Os verbos croire, suivre e pleuvoir. 

 
-LE p.36 
 
-LE p.37 
 
-LE p.38 
 
 
-LE p.38 
 
-LE p.39 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-O colexio. 
 
-As formalidades para viaxar ao estranxeiro. 
 
-O tempo atmosférico. 
 

Léxico uso frecuente 
 
-LE p.34 
 
-LE p.34 
 
 
-LE p.35 
 

Patróns sonoros 
 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e 
as intencións comunicativas xerais relacionados. 

 Patróns sonoros 
 
 
-Os sons [il] / [ij] 

Patróns sonoros 
 
-LE p. 35 act. 2 e 5  
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 
con claridade, e razoando e explicando brevemente e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre os estudos no estranxeiro. 
 
-Presentar informaciónsinxelasobre a previsión 
meteorolóxica. 
 
-Dar a súa opinión. 
 
-Falar do futuro. 
 
-Presentación de como ve a vida dentro de 10 anos. 
 
Interacción 
 
-Interactuaren grupos de trespara dar argumentos a 
favor ou en contra sobre un dos asuntos propostos. 

 
-Simular unha visita a un adiviño. 
 
-Simular unha conversación ao teléfono utilizando as 
palabras dadas. 
 
-Conversación cun compañeiro sobre os controis de 
dopaxe. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p.30 act. 1 
 
 
-LE p. 35 act. 3  
-LE p. 41 act. 6 
 
-LE p. 40 act.3 
 
-LE p. 41 act. 7 
 
-LE p. 41 act. 10 
 
 
Interacción 

 
-LE p. 40 act.4 
 
 
 
 
-LE p. 41 act. 9 
 
-LE p. 42 act. 3 
 
 
 
-LE p. 43 act.6 Atelier vidéo 
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de maneira coherente as súas accións, as súas opinións 
e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Reutilizar as estruturas vistas de forma creativa. 
 
-Reutilizar as estruturas estudadas de forma lúdica. 
 
-Axudarse dunha estrutura prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 35 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 40 act. 2, 4 
 
-LE p. 41 act. 4, 9 
 
-LE p. 42 act. 3 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-O sistema escolar francés. 
 
-Os estudos no estranxeiro. 
 
-Os trámites para viaxar ao estranxeiro. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 30 act. 1 
 
-LE p. 40 act. 3  
 
-LE p. 34  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
 
-Expresar unha opinión. 
 
-Falar do tempo que vai. 
 
-Falar de eventos futuros. 

Funcións com. 
 
-LE p. 40 act. 2, 3, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 6 
 
-LE p. 41 act. 7, 9, 10 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-Pronomes demostrativos neutros. 
 
-Futuro simple. 
 
-Situar no tempo. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 31 act. 4; LE p. 36 
 
-LE p.36 
 
-LE p.37 
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-Moi aussi/non plus – Moi non/si. 
 
-Verbos impersonais. 
 
-Os verbos croire, suivre e pleuvoir. 

-LE p.38 
 
-LE p.39 act. 9 
 
-LE p.39 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-O colexio. 
 
-As formalidades para viaxar ao estranxeiro. 
 
-O tempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.34 act. 1 
 
-LE p.34 act. 2 
 
-LE p.35 act. 3 
 

Patróns sonoros 
 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que os interlocutores poden 
necesitar repeticións se se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación 
poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 Patróns sonoros 
 
-Os sons [il] / [ij]. 

Patróns sonoros 
-LE p. 35 act. 2 e 5  

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 

Comunicación: comprensión  
 
-Ler e comprender un texto breve sobre o sistema 
educativo francés. 
 
-Comprender un diálogo sobre estudar no estranxeiro. 
 
-Comprender un texto sobre os trámites para viaxar ao 
estranxeiro 
 
-Ler e utilizar as notas e citas apuntadas nunha axenda 
persoal. 
 
-Ler e comprender unha ficha médica. 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p. 30 
 
 
-LE p. 31 act.3 
 
 
-LE p. 32 act.5, 6 
 
-LE p. 37 act.3 
 
 
 
-LE p. 43 act.5 
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describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

 
 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
-Extraer información básica nun documento breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 31 act.3 
LE p. 32 act.5, 6 
 
-LE p. 30 
LE p. 37 act.3 
LE p. 43 act.5 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómico, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-O sistema escolar francés. 
 
-Os estudos no estranxeiro. 
 
-Os trámites para viaxar ao estranxeiro. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 30; LE p. 31 act. 3 
 
-LE p. 32 act. 5, 6 
 
-LE p. 34  
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así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  
 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar unha opinión. 
 
 
-Falar do tempo que vai. 
 
 
-Falar de eventos futuros 

Funcións com. 
 
-LE p. 40 act. 2, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 6 
 
-LE p. 41 act. 7 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-Pronomes demostrativos neutros. 
 
-Futuro simple. 
 
-Situar no tempo. 
 
-Moi aussi/non plus – Moi non/si. 
 
-Verbos impersonais. 
 
-Os verbos croire, suivre e pleuvoir. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 31 act. 4; LE p. 36 act. 
1, 2 
-LE p.37 act. 3, 4 
 
-LE p.38 act. 5, 6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 
 
-LE p.39 act. 10 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-O colexio. 
 
-Os trámites para viaxar ao estranxeiro. 
 
-O tempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.34 act. 1 
 
-LE p.34 act. 2 
 
 
-LE p.35 act. 3 
 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación: interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 38  
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: o horóscopo para o día seguinte 
sobre amor, saúde e vida escolar. 
 
-Redacción de como imaxinan a súa vida dentro de 10 
anos. 
 
-Completar unha ficha médica. 
 
 
 

-LE p. 41 act. 8 
 
 
 
 
 
-LE p. 41 act. 10 
 
 
-LE p. 45 act. 5 Atelier 
Vidéo. 
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Estratexias: expresión 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 
media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

 -Escritura de textos curtos e sinxelos relacionados con 
eventos futuros. 
 
-Reutilizar o léxico e as regras gramaticais para realizar 
un proxecto por grupos:o guión para unhas reportaxes 
sobre accidentes, 
catástrofes naturais, 
deporte, cultura ou espectáculos. 
 

-LE p. 41 act. 8, 10; LE p. 41 
act. 10 
 
-LE p. 43 Tâche finale 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-O sistema escolar francés. 
 
 
-Os estudos no estranxeiro. 
 
 
-Os trámites para viaxar ao estranxeiro. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 30; LE p. 31 act. 3 
 
-LE p. 32 act. 5, 6 
 
-LE p. 34  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar unha opinión. 
 
-Falar do tempo que vai. 
 
-Falar de eventos futuros. 

Funcións com. 
 
-LE p. 40  
 
-LE p. 41  
 
-LE p. 41 act. 8 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Pronomes demostrativos neutros. 
 
-Futuro simple. 
 
-Situar no tempo. 
 
-Moi aussi/non plus – Moi non/si. 
 
-Verbos impersonais. 
 
-Os verbos croire, suivre e pleuvoir. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 36 act. 1, 2 
-LE p.37 act. 3, 4 
 
-LE p.38 act. 5, 6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 
 
-LE p.39 act. 10 
 

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

 
-O colexio. 
 
-As formalidades para viaxar ao estranxeiro. 
 
-O tempo atmosférico. 
 
 

-LE p.34  
 
-LE p.34  
 
-LE p.35 act. 3 
 

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 41 act. 10 
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Competencias clave (ademais da competencia lingüística) Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 

 

-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais. 

 

-Ser capaz de comprender un parte meteorolóxico. 

 

-Ser capaz de falar sobre o tempo que vai facer. 

 

 

-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser doutras persoas, polas súas opinións persoais. 

 

-Valorar o traballo e o esforzo dos compañeiros, aprender a respectar o traballo dos demais. 

 

-Comprender unha ficha médica. 

 

-LE p. 40 act.4 

 

-LE p.33 act. 3,  

 

-LE p. 35 act. 3  

 

-LE p.40 act. 1 

 

 

-LE p. 40 act.4 

 

 

-LE p. 43 act.5 

Aprender a aprender  

 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  

 

-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 

 

-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical coa súa lingua materna. 

 

-LE p.33 act. 3, 7, 8, 9 

-LE p. 35, act. 2 e 5  

 

-LE p. 40 act. 2, 4 

 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir o sistema escolar francés 

 

-Implicarse a través da creación de ideas. Desenvolver a súa creatividade. 

 

-LE p. 34 act. 1 

 

-LE p. 41 act. 10 

Competencia dixital -Realizar procura de información por Internet.  -LE p. 43 Tâche finale 

Iniciativa emprendedora e de empresa. -Sentir curiosidade, reflexionar e expresar a súa opinión sobre os estudos no estranxeiro. 

 

-Coñecer os trámites para viaxar ao estranxeiro. 

 

-Falar sobre como ve a súa vida dentro de 10 anos. 

 

-Conversar en francés. 

 

-Implicarse no traballo de aprendizaxe. Ser capaz de traballar en grupo. Organizar, negociar as tarefas 

co grupo. 

 

-LE p.30 act. 1 

 

 

-LE p. 34 act. 2 

 

-LE p. 41 act. 9 

 

-LE p. 40 act.4 

 

-LE p. 40 act.4 
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UNIDADE 3. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escoita ecomprensión dun diálogo sobre os medios de 
comunicación e información na actualidade.  
 
-Escoitar a varias persoas expresando sentimentos 
positivos. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
-LE p.56 act. 1 
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anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 
 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para lembrar 
detalles dos diálogos, contestar preguntas. 
 
-Asociar as mensaxes principais das persoas que 
interveñen nunha conversación. 
 
-Comprender o sentido xeral dunha mensaxe breve. 
 

Estratexias de comprensión 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
 
-LE p. 44 act. 3 
 
 
 
 
-LE p.56 act. 1 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Os principais diarios franceses. 
 
-Georges Perec. 
 
-Os pregoeiros. 
 
-A estrutura dun artigo de xornal. 
 
-A Unión Europea. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 44 act. 2 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
-LE p. 50 
 
-LE p. 59 
 
 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a sorpresa, o asombro, a incredulidade, a 
admiración, o entusiasmo, a alegría e a felicidade. 
-Dar un consello. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 56 act.1 
 
 
 
-LE p. 57 act. 1 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-O condicional presente. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 
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comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

-A frase exclamativa. 
 
-Os pronomes de relativo dont e où. 
 
-O adxectivo e o pronome indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
-Os verbos conclure e résoudre. 
 

-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
-LE p.54  
 
 
-LE p.54 
 
-LE p.55  
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os medios de comunicación. 
 
-A televisión. 
 
-O xornal.  
 
-As interxeccións e as exclamacións. 

Léxico uso frecuente 
-LE p.48 
 
-LE p.49 
 
-LE p.50 
 
-LE p.51 

Patróns sonoros 
 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e 
as intencións comunicativas xerais relacionados. 

 Patróns sonoros 
 

-Oh mudo e oh aspirado. 

Patróns sonoros 
-LE p. 51 act. 5 e 6 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre os medios de comunicación actuais. 
 
-Expresar unha exclamación. 
 
-Formular consellos. 
 
-Falar sobre a Unión Europea na actualidade. 
 
Interacción 
 
-Dar consellos a un compañeiro. 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 44 act. 1 
 
 
-LE p. 51 act. 4 
 
-LE p. 57 act. 6 
 
-LE p. 59 act.43 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 57 act. 5 
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con claridade, e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, as súas opinións 
e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Axudarse dunha estrutura prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 11 
 

 
 
-LE p. 57 act. 5 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Os principais diarios franceses. 
 
-Georges Perec. 
 
-Os pregoeiros. 
 
-A estrutura dun artigo de xornal. 
 
-A Unión Europea. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
-LE p. 50 
 
-LE p. 59 act.3 
 
 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a sorpresa, o asombro, a incredulidade, a 
admiración, o entusiasmo, a alegría e a felicidade. 
 
-Dar un consello. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 56  
 
 
 
-LE p. 57 act. 5, 6 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-O condicional presente. 
 
-A frase exclamativa. 
 
-Pronomes de relativo dont e où. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 act. 1 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
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-O adxectivo e o pronome indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
-Os verbos conclure e résoudre. 

-LE p. 45 act. 5; LE p.54 act. 
9 
 
-LE p.55 act. 11 
 
-LE p.55  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os medios de comunicación. 
 
-A televisión. 
 
-O xornal.  
 
-As interxeccións e as exclamacións. 

Léxico uso frecuente 
-LE p.48 
 
-LE p.49 
 
-LE p.50 
 
-LE p.51 act. 4 

Patróns sonoros 
 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que os interlocutores poden 
necesitar repeticións se se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación 
poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 Patróns sonoros 
 

-Oh mudo e oh aspirado. 

Patróns sonoros 
-LE p. 51 act. 5 e 6 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
-Ler un texto breve sobre os principais diarios franceses. 
 
-Comprender un diálogo sobre os medios de 
comunicación e información na actualidade. 
 
-Ler algúns tweets en francés. 
 
-Comprender un artigo curto sobre unha experiencia de 
uso de Twitter para informar sobre a vida en París. 
 
-Ler un texto breve sobre o escritor Georges Perec. 
 
-Ler un artigo breve sobre a reaparición da figura do 
pregoeiro. 
 
-Ler un artigo de xornal para analizar a súa estrutura. 
 
-Ler un texto sobre a Unión Europea e o programa 
Erasmus. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 45 act. 4 
 
 
 
-LE p. 46 act. 6 
 
-LE p. 46  
 
 
 
 
-LE p. 46  
 
 
-LE p. 47 act. 7 
 
 
 
-LE p. 50 act. 3 
 
 
-LE p. 59 act. 1, 2 
 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

209  

dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica nun documento breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 45 act. 4 
LE p. 46  
LE p. 50 act. 3 
LE p. 59 act. 1, 2 
 
-LE p. 44 
LE p. 46 act. 6 
LE p. 46  
LE p. 47 act. 7 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Os principais diarios franceses. 
 
-Georges Perec. 
 
-Os pregoeiros. 
 
 
-A estrutura dun artigo de xornal. 
 
 
-A Unión Europea 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 45 act. 4 
 
-LE p. 46 act. 6 
 
-LE p. 47 act. 7, 8 
 
-LE p. 50 act. 3 
 
 
-LE p. 59 act. 1, 2 
 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a sorpresa, o asombro, a incredulidade, a 
admiración, o entusiasmo, a alegría e a felicidade. 
 
-Dar un consello. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
 
-LE p. 57 act. 5, 6 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-O condicional presente. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 act. 2, 3 
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seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 
-A frase exclamativa. 
 
-Os pronomes de relativo dont e où. 
 
-O adxectivo e o pronome indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
-Os verbos conclure e résoudre. 
 

-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 7 
 
-LE p. 45 act. 5; LE p.54 act. 
8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os medios de comunicación. 
 
-A televisión. 
 
 
-O xornal.  
 
-As interxeccións e as exclamacións. 

Léxico uso frecuente 
-LE p.48 
 
-LE p.49 act. 1, 2 
 
-LE p.50 act. 3 
 
-LE p.51 act. 4 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 59 act. 1, 2 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: escribir rumores. 
 
-Escribir un texto sobre un personaxe que admire. 
 
 
-Escribir un diálogo seguindo as indicacións. 
 
 
-Escribir un tweet expresando as emocións que lle 
transmite un lugar. 

 

-LE p. 52 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 4 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 

 -Escribir textos breves e simples paraexpresar 
admiración utilizando palabras xa traballadas. 
 

-LE p. 56 act. 2, 3, 4 
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media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Os principais diarios franceses. 
 
-Georges Perec. 
 
-Os pregoeiros 
 
-A estrutura dun artigo de xornal 
 
-A Unión Europea 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 46  
 
-LE p. 47 act. 9 
 
-LE p. 50 act. 3 
 
-LE p. 59  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a sorpresa, o asombro, a incredulidade, a 
admiración, o entusiasmo, a alegría e a felicidade. 
 
-Dar un consello. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 56 act. 2, 3, 4 
 
 
 
-LE p. 57  

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-O condicional presente. 
 
-A frase exclamativa. 
 
-Os pronomes de relativo dont e où. 
 
-O adxectivo e o pronome indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
-Os verbos conclure e résoudre. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 act. 2, 3 
 
-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 7 
 
-LE p.54 act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os medios de comunicación. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.48 
 
-LE p.49 act. 1, 2 
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propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 

-A televisión. 
 
-O xornal.  
 
-As interxeccións e as exclamacións. 

 
-LE p.50 act. 3 
 
-LE p.51  

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 56 act. 2, 3, 4 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser doutras persoas, polas súas 
emocións e sentimentos. 
 
-Ser capaz de expresar sentimentos e emocións positivos. 
 
-Coñecer os medios de comunicación na actualidade.  
 
 
-Ser capaz de aceptar e dar consellos. 
 
-Recoñecer o papel da Unión Europea na actualidade. 
 
 
-Comparar os costumes do propio país coas doutros, respectalas e desenvolver 
respecto polas diferenzas e tolerancia. 
 

-LE p.56 act. 1 
 
 
-LE p. 56 act.1 
 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
-LE p. 57 act. 5 
 
-LE p. 59 act.43 
 
-LE p. 47 
 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical coa 
súa lingua materna. 
 

-LE p. 44 act. 2, 3 
-LE p. 51 act. 5 e 6 
 
-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 11 
 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir os principais diarios franceses. 
 
-Recoñecer a estrutura dun artigo de xornal. 

-LE p. 44 act. 2 
 
-LE p. 50 
 

Competencia dixital -Coñecer os distintos usos de Twitter como medio de comunicación: de información, 
opinións e sentimentos. 

-LE p. 46  
LE p. 56 act. 4 
 
 

Iniciativa emprendedora e de empresa -Reflexionar e expresar a súa opinión sobre os medios de comunicación actuais. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 57 act. 5 
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UNIDADE 4. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Escoita ecomprensión dun diálogo sobre animais en 
perigo de extinción. 

 
-Escoita de breves diálogos nos que se expresa un 
arrepentimento. 
 
-Escoitar varias persoas que expresan sentimentos 
negativos.  
 
-Visionar un vídeo e realizar actividades de comprensión. 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 62 act. 6, 7 
 
 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
-LE p. 73 act. 3 
 
 
-LE p.74 act. 2, 3, 4, 5, 6. 
Atelier vidéo 
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anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Co apoio das ilustracións, desenvolver o espírito de 
observación e de lóxica exercitando a atención visual e 
auditiva. 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para lembrar 
detalles dos diálogos, ordenar cronoloxicamente as 
mensaxes dun diálogo. 
 
-Identificar o sentido xeral dunha mensaxe simple. 
 
-Adestrarse na comprensión oral. 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 62 act. 6 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
-LE p. 62 act. 7 
 
 
 
 
 
-LE p. 73 act. 3 
 
 
-LE p.74 act. 2, 3, 4, 5, 6. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Países ecolóxicos. 
 
-Especies animais en perigo. 
 
 
-A organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 2  
 
-LE p. 62 act. 6, 7; LE p. 65 
 
-LE p. 63 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar o arrepentimento. 
 
-Expresar a desaprobación, o reproche, a indignación e a 
cólera. 
 

Funcións com.  
 
-LE p. 72 act. 1 
 
 
-LE p. 73 act. 5 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 

Patróns sint. 
discursivos 
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Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 
-O condicional pasado. 
 
-O pasado pluscuamperfecto. 
 
-O futuro anterior. 
 
-Concordancia do participio pasado. 
 
-Superlativo absoluto. 
 
-Superlativo relativo. 
 
-O verbos battre e vivre. 

 
-LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69  
 
 
-LE p.70 
 
-LE p.70 
 
-LE p. 71 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os animais da granxa. 
 
-Os animais salvaxes. 
 
-O medio ambiente. 
 
-Os espazos naturais. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.64 
 
-LE p.65 
 
-LE p.66 
 
-LE p. 66 

Patróns sonoros 
 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e 
as intencións comunicativas xerais relacionados cos 
mesmos. 

 Patróns sonoros 
 
 
-A división en sílabas. 

Patróns sonoros 
 
-LE p. 67 act. 4 e 5 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre o respecto ao medioambiente. 
 
-Expresar arrepentimento. 
 
 
-Expresar desaprobación reproche, indignación e enfado. 
 
Interacción 
 
-Interacción en grupos de tres sobre como sería a vida 
sen electricidade. 
 
-Interacción en parellas como sería a vida sen os 
obxectos da lista proposta. 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 69 act. 1 
 
 
-LE p. 72 act. 3, 4 
 
-LE p. 73 act. 87 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 75 act. 7 

 
 

 
-LE p. 75 act. 8 Atelier vidéo 
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con claridade, e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, as súas opinións 
e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
 

Estrat. produc. 
 
 
-LE p. 65 act. 1 
-LE p. 71 act. 6, 7 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Países ecolóxicos. 
 
-Especies animais en perigo. 
 
-A organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 1  
 
-LE p. 65 act. 1 
 
-LE p. 63 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar o arrepentimento. 
 
-Expresar a desaprobación, o reproche, a indignación e a 
cólera. 
 

Funcións com.  
 
-LE p. 72 act. 2, 3, 4 
 
 
-LE p. 73 act. 7 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-O condicional pasado. 
 
-O pasado pluscuamperfecto. 
 
-O futuro anterior. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
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-Concordancia do participio pasado. 
 
-Superlativo absoluto. 
 
-Superlativo relativo. 
 
-Os verbos battre e vivre. 

-LE p. 61 act. 4; LE p.69  
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os animais da granxa. 
 
-Os animais salvaxes. 
 
-O medio ambiente. 
 
-Os espazos naturais. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.64 
 
-LE p.65 act. 1 
 
-LE p.66 act. 2 
 
-LE p. 67 act. 3 

Patróns sonoros 
 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que os interlocutores poden 
necesitar repeticións se se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación 
poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 Patróns sonoros 
 
 
-A división en sílabas. 

Patróns sonoros 
 
-LE p. 67 act. 4 e 5 
 

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

Comunicación: comprensión  
 
 
-Comprender un artigo sobre algúns países ecolóxicos. 
 
-Comprender un texto breve sobre animais en perigo. 
 
-Ler e comprender un diálogo sobre animais en perigo. 
 
-Ler e comprender un texto breve sobre a organización 
WWF. 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-LE p. 60 act. 2 
 
 
-LE p. 62 act. 5 
 
-LE p. 63 act. 8 
 
 
-LE p. 63  
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3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
-Extraer información básica nun documento breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 60 act. 2 
LE p. 62 act. 5 
LE p. 63 act. 8 
 
-LE p. 63 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Países ecolóxicos. 
 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 2; LE p. 61 act. 
3 
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vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

-Especies animais en perigo. 
 
-A organización WWF. 
 
 
 
 

-LE p. 62 act. 5 
 
-LE p. 63 act. 8 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar o arrepentimento. 
 
-Expresar a desaprobación, o reproche, a indignación e a 
cólera. 

Funcións com.  
 
-LE p. 72  
 
-LE p. 73 act. 6, 7 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-O condicional pasado. 
 
-O pasado pluscuamperfecto. 
 
-O futuro anterior. 
 
-Concordancia do participio pasado. 
 
 
-Superlativo absoluto. 
 
-Superlativo relativo. 
 
-Os verbos battre e vivre. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 68 act. 1 
 
-LE p. 68 act. 2 
 
-LE p. 68 act. 2 
 
-LE p. 61 act. 4; LE p.69 act. 
3; LE p.70 act. 4,5 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 act. 8 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os animais da granxa. 
 
-Os animais salvaxes. 
 
-O medio ambiente. 
 
-Os espazos naturais. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.64 
 
-LE p.65 act. 1 
 
-LE p.66 act. 2 
 
-LE p. 67  
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Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
 
-A división de sílabas 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
 
-LE p. 67 act. 4 e 5 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves 
e sinxelos nos que dá información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. 
un accidente), describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos 
nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra, de forma lineal e 
coherente, feitos relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, un acontecemento importante, un 
libro, unha película), ou feitos imaxinarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen 
importantes e xustificando brevemente as súas 
opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: unha táboa de categorías de 
animais. 
 
-Escribir un diálogo expresando sentimentos negativos 
seguindo as indicacións. 
 
-Redacción de 50-60 palabras sobre o ocorrido no vídeo. 
 

-LE p. 67 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 73 act. 6 
 
 
 
-LE p. 75 act. 10 
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Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 
media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

 -Clasificar vocabulario en categorías. 
 
-Escribir textos breves e simples paraexpresar 
sentimentos negativos utilizando palabras xa 
traballadas. 
 
-Reutilizar o léxico e as regras gramaticais para realizar 
un proxecto por grupos: un folleto informativo contra o 
malgaste enerxético. 
 

-LE p. 67 act. 3 
 
 
-LE p. 73 act. 6 
 
 
 
 
-LE p. 75 Tâche finale 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Países ecolóxicos. 
 
-Especies animais en perigo. 
 
-A organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60; LE p. 61  
 
-LE p. 62  
 
-LE p. 63  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar o arrepentimento. 
 
-Expresar a desaprobación, o reproche, a indignación e 
a cólera. 
 

Funcións com.  
 
-LE p. 72  
 
-LE p. 73 act. 6 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha 
influencia da primeira lingua ou outras, sobre un 
amplo repertorio de estruturas sintácticas comúns, e 
seleccionar os elementos adecuados de coherencia e 
de cohesión textual para organizar o discurso de 
maneira sinxela pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-O condicional pasado. 
 
-O pasado pluscuamperfecto. 
 
-O futuro anterior. 
 
-Concordancia do participio pasado. 
 
-Superlativo absoluto. 
 
-Superlativo relativo. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 68 act. 1 
 
-LE p. 68 act. 2 
 
-LE p. 68 act. 2 
 
-LE p.69 act. 3; LE p.70 act. 4,5 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
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-Os verbos battre e vivre. 
 

 
-LE p. 71 act. 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os animais da granxa. 
 
-Os animais salvaxes. 
 
-O medio ambiente. 
 
-Os espazos naturais. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.64 
 
-LE p.65 act. 1 
 
-LE p.66 act. 2 
 
-LE p. 67 act. 3 

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento 
de textos para corrixir os erros ortográficos dos textos 
que se producen no formato electrónico, e adaptarse 
ás convencións comúns de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
-A división de sílabas 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p. 67 act. 4 e 5 
 
-LE p. 75 act. 10 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais. 
 
-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser doutras persoas, polos seus sentimentos. 
 
-Recoñecer a importancia da protección dos animais en perigo de extinción. 
 
-Valorar o coidado e o respecto polo medioambiente. 
 
 
-Ser capaz de expresar un arrepentimento. 
 
 
-Expresar desaprobación reproche, indignación e enfado. 
 
-Valorar o traballo e o esforzo dos compañeiros, aprender a respectar o traballo dos 
demais. 
 
 

-LE p. 75 act. 7 
 
-LE p. 73 act. 3 
 
 
-LE p. 62 act. 6, 7 
 
-LE p. 69 act. 1 
 
 
-LE p. 72 act. 2, 3, 4 
 
-LE p. 73 act. 7 
 
-LE p. 75 Tâche finale 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical coa súa 
lingua materna. 
 

-LE p. 62 act. 6 
 
-LE p. 67 act. 4 e 5 
 
 
-LE p. 68-71 

Sensibilidade e expresión cultural -Implicarse a través da creación de ideas. Desenvolver a súa creatividade. 
 

-LE p. 75 Tâche finale 

Competencia matemática 
e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 

-Recoñecer o impacto da sociedade actual na electricidade e a tecnoloxía. 
 

-LE p. 75 act. 7  
-LE p. 75 act. 8 Atelier vidéo 
 
 

Competencia dixital -Realizar procura de información por Internet.  -LE p. 75 Tâche finale 
Iniciativa emprendedora e de empresa -Reflexionar e expresar a súa opinión sobre como sería a vida sen electricidade. 

 
-Conversar en francés. 
 
-Implicarse no traballo de aprendizaxe. Ser capaz de traballar en grupo. Organizar, 
negociar as tarefas co grupo. 
 

-LE p. 75 act. 7 
 
 
-LE p. 75 act. 7 
 
-LE p. 75 Tâche finale 
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UNIDADE 5. 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Escoita e comprensión dun diálogo sobre como vivir sen 
cartos. 
 
-Escoita e comprensión dun diálogo no que interactúan 
dous interlocutores.  

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 78 act. 6 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
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anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 
 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para lembrar 
detalles dos diálogos, contestar preguntas. 
 
-Completar un diálogo coas palabras escoitadas. 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 78 act. 6, 7 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-A cidade vs o campo. 
 
-Vivir sen cartos. 
 
-Vagabundos, persoas “sen teito” e “sen papeis”. 
 
-As enerxías renovables. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
 
-LE p. 77 
 
-LE p.78 act. 6 
 
-LE p.78 act. 6 
 
 
-LE p.89  

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Articular o discurso: enumerar, dar alternativas, 
resumir, expresar a consecuencia e a oposición. 
 
-Interactuar: comezar e intervir nunha conversación, 
gardar e dar a palabra, terminar unha conversación. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 86  
 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-Os pronomes interrogativos invariables (simples e 
compostos). 
 
-Os pronomes dobres. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 82 
 
 
 
-LE p. 83  
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-Estilo indirecto en presente. 
 
-A interrogación indirecta en presente. 
 
-Os verbos s’asseoir, (con)vaincre e plaire. 

 
-LE p.84 
 
-LE p.84 
 
 
-LE p.85 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os sentimentos. 
 
-O mundo do traballo. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p. 80 
 
-LE p.80 
 

Patróns sonoros 
 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e 
as intencións comunicativas xerais relacionados. 

 Patróns sonoros 
 
-Acento agudo e acento grave. 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 81 act. 3 
 

 
  



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

231  

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre a vida no campo e na cidade. 
 
-Contestar preguntas relacionadas coas enerxías 
renovables no noso país. 
 
Interacción 
 
-Interacción en grupos de tres usando as funcións e o 
léxico da unidade, debate sobre os graffitis. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 76 act. 1 
 
 
-LE p. 89 act. 4  
 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 87 act. 5 
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con claridade, e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, as súas opinións 
e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Axudarse dunha estrutura prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 86 act. 2 
 
 
 
-LE p. 87 act. 5  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-A cidade vs o campo. 
 
-Vivir sen cartos. 
 
-Vagabundos, persoas “sen teito” e “sen papeis”. 
 
-As enerxías renovables. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
-LE p. 76 act. 1 
 
-LE p.78  
 
-LE p.78  
 
 
-LE p.89 act. 4 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Articular o discurso: enumerar, dar alternativas, 
resumir, expresar a consecuencia e a oposición. 
 
-Interactuar: comezar e intervir nunha conversación, 
gardar e dar a palabra, terminar unha conversación. 

Funcións com. 
 
-LE p. 86 act. 1, 2 
 
 
 
-LE p. 87 act. 5 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Os pronomes interrogativos invariables (simples e 
compostos). 
 
-Os pronomes dobres. 
 
-Estilo indirecto en presente. 
 
-A interrogación indirecta en presente. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 82 
 
 
 
-LE p. 83  
 
-LE p.84 
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-Os verbos s’asseoir, (con)vaincre e plaire. 

-LE p. 79 act. 9; LE p.84 
 
-LE p.85 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os sentimentos. 
 
-O mundo do traballo. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p. 80 act. 1 
 
-LE p.81  

Patróns sonoros 
 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que os interlocutores poden 
necesitar repeticións se se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación 
poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 Patróns sonoros 
 
-Acento agudo e acento grave. 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 81 act. 3 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
-Comprender tres textos curtos sobre a vida na cidade e 
no campo. 
 
-Ler e comprender un artigo sobre como vivir sen cartos. 
 
-Comprender unha entrevista a unha persoa que decidiu 
vivir sen cartos 
 
-Ler e comprender un texto breve sobre as persoas sen 
fogar. 
 
-Comprender un texto sobre enerxías renovables. 
 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 76 act. 2 
 
 
 
-LE p. 78 act. 5 
 
 
-LE p. 78 act. 6, 7, 8 
 
 
-LE p. 78  
 
 
-LE p. 89 act. 1, 2, 3 
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dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
 
 
-Ordenar extractos duns textos. 
 
-Extraer información básica nun documento breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 76 act. 2 
-LE p. 78 act. 6, 7, 8 
-LE p. 89 act. 1, 2, 3 
 
-LE p. 78 act. 5 
 
-LE p. 78  
 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-A cidade vs o campo. 
 
 
-Vivir sen cartos. 
 
 
-Vagabundos, persoas “sen teito” e “sen papeis”. 
 
-As enerxías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
-LE p. 76 act. 2; LE p. 77 act. 
3,4  
 
-LE p.78 act. 5, 6  
 
-LE p.78  
 
 
-LE p.89 act. 1, 2, 3 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Articular o discurso: enumerar, dar alternativas, 
resumir, expresar a consecuencia e a oposición. 
 
-Interactuar: comezar e intervir nunha conversación, 
gardar e dar a palabra, terminar unha conversación. 

Funcións com. 
 
-LE p. 86 act. 2, 3 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4, 5 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Os pronomes interrogativos invariables (simples e 
compostos). 
 
-Os pronomes dobres. 
 
-Estilo indirecto en presente. 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 82 act. 1, 2 
 
 
-LE p. 83 act. 3, 4 
-LE p.84 act. 5 
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-A interrogación indirecta en presente. 
 
-Os verbos s’asseoir, (con)vaincre e plaire. 

 
-LE p. 79 act. 9; LE p.85 act. 
6 
 
-LE p.85 act. 7 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os sentimentos. 
 
-O mundo do traballo. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p. 80 act. 1 
 
-LE p.81 act. 2 
 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
-Acento agudo e acento grave. 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 81 act. 3 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: reportar o devandito por outra 
persoa. 
 
 

-LE p. 84 act. 5 
 
 
 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 

 -Escribir textos breves e simples parareportar o 
devandito por outra persoa utilizando palabras xa 
traballadas. 
 

-LE p. 84 act. 5 
 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

238  

media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
 
-A cidade vs o campo. 
 
-Vivir sen cartos. 
 
-Vagabundos, persoas “sen teito” e “sen papeis”. 
 
-As enerxías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 76; LE p. 77  
 
-LE p.78  
 
-LE p.78  
 
-LE p.89  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Articular o discurso: enumerar, dar alternativas, 
resumir, expresar a consecuencia e a oposición. 
 
-Interactuar: comezar e intervir nunha conversación, 
gardar e dar a palabra, terminar unha conversación. 

Funcións com. 
 
-LE p. 86 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 87  

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Os pronomes interrogativos invariables (simples e 
compostos). 
 
-Os pronomes dobres. 
 
-Estilo indirecto en presente. 
 
-A interrogación indirecta en presente. 
 
-Os verbos s’asseoir, (con)vaincre e plaire. 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 82 act. 1, 2 
 
-LE p. 83 act. 3, 4 
-LE p.84 act. 5 
 
-LE p.85 act. 6 
 
 
-LE p.85 act. 7 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Os sentimentos. 
 
-O mundo do traballo. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p. 80 act. 1 
 
-LE p.81 act. 2 
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Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
-Acento agudo e acento grave. 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LE p. 81 act. 3 
 
-LE p. 84 act. 5 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais. 
 
 
-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser e vivir doutras persoas. 
 
-Valorar a solidariedade cara aos colectivos desfavorecidos. 
 
-Recoñecer a importancia dun consumo responsable de enerxía e do emprego 
de enerxías renovables. 
 
-Compartir e valorar as normas de cortesía. 
 

-LE p. 86 act. 1, 2 
 
-LE p. 78 act. 6 
 
 
-LE p.78 act. 6 
 
 
-LE p. 89 act. 4  
 
 
-LE p. 87 act. 5 
 

Aprender a aprender  
 

-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical 
coa súa lingua materna. 
 

-LE p. 81 act. 3 
 
 
-LE p. 82-85 

Sensibilidade e expresión cultural -Recoñecer o valor artístico dos graffitis. 
 
 

-LE p. 87 act. 5.  
 

Iniciativa emprendedora e de empresa -Reflexionar e expresar a súa opinión sobre sobre a vida no campo e na cidade. 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 76 act. 1 
 
 
-LE p. 76 act. 1 
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UNIDADE 6. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas ben 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escoita ecomprensión dun programa sobre un libro 
onde se fala dos insectos como alimento do futuro. 

 
-Escoitar a varias persoas que expresan sentimentos 
negativos.  
 
-Visionar un vídeo e realizar actividades de comprensión. 

Comunicación: 
comprensión oral 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 
 
-LE p.103 act. 6 
 
 
 
-LE p.105 act. 2, 3, 4, 5, 6. 
Atelier vidéo 
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estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 
 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para lembrar 
detalles dos diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar o sentido xeral e a información máis 
relevante nun diálogo simple. 
 
-Adestrarse na comprensión oral. 
 

Estratexias de comprensión 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 
-LE p.103 act. 6 
 
 

 
-LE p.105 act. 2, 3, 4, 5, 6 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre os franceses. 
 
-Insectos, o alimento do futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 90-91 
 
-LE p.92 act. 6; LE p.96  

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Falar de proxectos para o futuro. 
 
-Expresar a decepción, o desgusto e o enfado. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 102  
 
-LE p. 103 act. 6 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-A hipótese con si. 
 
-O futuro en pasado. 
 
-O pronomeen. 
 

Patróns sint./ 
discursivos 
-LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
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-Os pronomes indefinidos: chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
-O plural de palabras compostas. 
 
-Os verbos boire e rire. 
 

-LE p.100 
 
 
-LE p.100 
 
-LE p.101 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-As froitas. 
 
-Os legumes. 
 
-Os insectos. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.94 
 
-LE p.95 
 
-LE p.96 
 

Patróns sonoros 
 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e 
as intencións comunicativas xerais relacionados. 

 Patróns sonoros 
 
-O acento circunflexo. 
 
-A diérese. 
 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 97 act. 4 
 
-LE p. 97 act. 5 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 
con claridade, e razoando e explicando brevemente e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
 
-Falar sobre os estereotipos dalgúns países. 
 
-Presentar o seu programa para ser delegado de clase. 
 
-Falar dos seus obxectivos escolares e/ou profesionais. 
 
-Contar o ocorrido no vídeo. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 90 act. 1  
 
 
-LE p. 102 act. 4  
 
 
-LE p. 102 act. 5 
 
-LE p. 105 act. 8 Atelier 
vidéo 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

245  

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

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
 
-Reutilizar as estruturas vistas de forma creativa. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 96 act. 1  
-LE p. 99 act. 3 
-LE p. 100 act. 6  
 
 
-LE p.105 act.8 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre os franceses. 
 
-Insectos, o alimento do futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 90 act. 1  
 
-LE p.96 act, 1 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Falar de proxectos para o futuro. 
 
-Expresar a decepción, o desgusto e o enfado. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 102 act. 2, 3, 4, 5 
 
-LE p. 103 act. 7 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-A hipótese con si. 
 
 
-O futuro en pasado. 
 
-O pronomeen. 
 
-Os pronomes indefinidos: chaque / tout / tous les / 
chacun. 

Patróns sint./ 
discursivos 
-LE p. 93 act. 8; LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 act. 6 
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-O plural de palabras compostas. 
 
-Os verbos boire e rire. 

-LE p.100 
 
-LE p.101 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-As froitas. 
 
-Os legumes. 
 
-Os insectos. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
 
-LE p.96 act.1, 2, 3 

Patróns sonoros 
 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que os interlocutores poden 
necesitar repeticións se se trata de palabras e 
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación 
poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

 Patróns sonoros 
 
-O acento circunflexo. 
 
-A diérese. 
 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 97 act. 4 
 
-LE p. 97 act. 5 
 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 

Comunicación: comprensión  
 
 
-Comprender un texto curto sobre algúns estereotipos 
dos franceses. 
 
-Ler e comprender un menú feito de insectos. 
 
-Comprender un diálogo sobre un libro dos insectos 
como alimento do futuro. 
 
-Comprender unha entrevista a un chef sobre a cociña 
con insectos. 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p. 90-91 act. 2 
 
 
-LE p. 92 act. 5 
 
 
-LE p. 93 act. 7 
 
 
 
-LE p. 102 act. 1, 2 
 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

247  

información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica nun documento breve. 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 90-91 act. 2 
-LE p. 93 act. 7 
-LE p. 102 act. 1, 2 
 
-LE p. 92 act. 5 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre os franceses. 
 
-Insectos, o alimento do futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 90 act. 2; LE p.91 act. 
3 
 
-LE p.92 act. 5; LE p.93 act. 7 
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Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Falar de proxectos para o futuro. 
 
-Expresar a decepción, o desgusto e o enfado. 
 

Funcións com. 
-LE p. 102 act. 1, 3 
 
-LE p. 103 act. 7, 8 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-A hipótese con si. 
 
-O futuro en pasado. 
 
-O pronomeen. 
 
-Os pronomes indefinidos: chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
-O plural de palabras compostas. 
 
-Os verbos boire e rire. 
 
 

Patróns sint./ 
discursivos 
 
-LE p. 93 act. 8; LE p. 98 act. 
1, 2 
-LE p.99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
-LE p.100 act. 6 
 
 
-LE p.100 act. 7 
 
 
-LE p.101 act. 8 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-As froitas. 
 
-Os legumes. 
 
-Os insectos. 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
 
 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros 
 
-O acento circunflexo. 
 
-A diérese. 
 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 97 act. 4 
 
-LE p. 97 act. 5 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: escribir cinco estereotipos do seu 
país. 
 
-Escribir un programa para presentarse como delegado 
de curso. 
 
-Escribir un diálogo seguindo as indicacións. 
 

-LE p. 91 act. 4 
 
 
 
 
-LE p. 102 act. 4 
 
 
 
-LE p. 103 act.8 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 

 -Escribir textos breves e simples para falar de proxectos 
futuros utilizando palabras xa traballadas. 
 

-LE p. 102 act. 4 
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media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

-Reutilizar o léxico e as regras gramaticais para realizar 
un proxecto por grupos: un artigo sobre os estereotipos 
de varios países. 

 
-LE p. 105 Tâche finale 

 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre os franceses. 
 
-Insectos, o alimento do futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturais/socioling. 
 
-LE p.91 act. 4 
 
-LE p.92; LE p.93  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Falar de proxectos para o futuro. 
 
-Expresar a decepción, o desgusto e o enfado. 
 

Funcións com. 
 
-LE p. 102 act. 2 
 
-LE p. 103  
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-A hipótese con si. 
 
-O futuro en pasado. 
 
-O pronomeen. 
 
-Os pronomes indefinidos: chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
-O plural de palabras compostas. 
 
-Os verbos boire e rire. 
 

Patróns sint./ 
discursivos 
-LE p. 98 act. 1, 2 
 
-LE p.99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
-LE p.100  
 
 
-LE p.100 act. 7 
 
-LE p.101 act. 8 
 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-As froitas. 

Léxico uso frecuente 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
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Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 

 
 
-Os legumes. 
 
 
-Os insectos. 
 

-LE p.96 act.1, 2, 3 
 
-LE p.96 act.1, 2, 3 
 

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros 
 
-O acento circunflexo. 
 
-A diérese. 
 
 

Patróns sonoros 
-LE p. 97 act. 4 
 
-LE p. 97 act. 5 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser doutras persoas, polos 
seus sentimentos. 
 
-Saber distinguir e evitar o uso estereotipos sobre outras persoas. 
 
-Expresar a decepción, o desgusto e o enfado. 
 
 
-Comprender o menú dun restaurante. 
 
-Comparar os costumes do propio país coas doutros, respectalas e 
desenvolver respecto polas diferenzas e tolerancia. 
 

-LE p.103 act. 6 
 
-LE p. 90 act. 1  
 
 
-LE p. 103 act. 7 
 
-LE p. 92 act. 5 
 
-LE p. 92 act. 6 
 

Aprender a aprender  
 

-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura 
gramatical coa súa lingua materna. 

-LE p. 97 act. 4; LE p. 97 act. 5 
 
-LE p. 98-100 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir estereotipos sobre os franceses. 
 

-LE p. 90 act. 2; LE p.91 act. 3 

Iniciativa emprendedora e de 
empresa. 

-Elaborar un plan de acción para mellorar a vida escolar e presentalo aos 
seus compañeiros. 
 
-Falar dos seus obxectivos escolares e/ou profesionais. 

-LE p. 102 act. 4  
-LE p. 102 act. 5 
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  UNIDADE 7. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha ecomprensión de entrevistas a varias persoas 
falando dos suburbios. 

 
-Escoitar frases que expresan unha promesa. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 106 act. 2 
 
 
-LE p. 116 act. 1 
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que complemente o discurso, 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. 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para lembrar 
detalles dos diálogos, contestar preguntas. 
-Identificar o sentido xeral nunha mensaxe simple.  

Estratexias de comprensión 
-LE p. 106 act. 2 
 
 
 
-LE p. 116 act. 1 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Os suburbios. 
 
-O cómico Coluche e a organización solidaria “Restos do 
corazón”. 
 
-O abate Pierre e o movemento Emmaús. 
 
-O curriculum vitae. 
 
-O francés na música. 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 106 act. 2 
 
-LE p.108 
 
 
 
-LE p.110 
 
 
-LE p.118 
 
-LE p.120-121 
 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Prometer. 
 
-Pór en garda. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 116 act. 1, 2 
-LE p. 117 
 
-LE p. 117 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Formación do subxuntivo. 
 
-Uso do subxuntivo. 
 
-O pronomey. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 112  
 
-LE p.113  
 
-LE p. 113 
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-O obxectivo. 
 
-A voz pasiva. 
 
-Os verbos fuir e haïr. 
 

-LE p. 114  
 
-LE p.114 
 
-LE p. 115 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-A sociedade. 
 
-A inmigración. 
 
-Os suburbios. 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.110 
 
-LE p. 110 
 
-LE p. 110 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre os suburbios e os servizos sociais. 
 
-Dicir con que actividade solidaria participaría e por que. 
 
-Dicir que significan uns sinais de tráfico. 
 
-Falar sobre a música francesa. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parellas usando as funcións e o léxico da 
unidade. Interpretar un diálogo no que se realizan 
promesas. 
 
-Creación de diálogos breves para pór en garda ou 
tranquilizar. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 106 act. 1 
 
 
-LE p. 109 act. 8 
 
 
-LE p. 117 act. 5 
 
 
-LE p. 121 act. 3 
 
Interacción 
 
-LE p. 116 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 117 act. 6. 
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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. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para 
liberar pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Axudarse dunha estrutura prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 110 act. 1  
-LE p. 115 act. 6  
 
 
 
-LE p. 117 act. 6. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Os suburbios. 
 
-O cómico Coluche e a organización solidaria “Restos do 
corazón”. 
 
-O abate Pierre e o movemento Emmaús. 
 
 
-O curriculum vitae. 
 
-O francés na música. 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 106 act. 1 
 
-LE p.109 act. 8 
 
 
 
-LE p.110 act. 1; LE p.111 
act. 2 
 
-LE p.119 act. 1 
 
-LE p.121 act. 3 
 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
 
-Prometer. 
 
-Pór en garda. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 116 act. 3 
-LE p. 117 act. 5, 6, 7 
 
-LE p. 117 act. 5, 6, 7 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 

Patróns sint. 
discursivos 
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Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

-Formación do subxuntivo. 
 
 
-Uso do subxuntivo. 
 
-O pronomey. 
 
-O obxectivo. 
 
-A voz pasiva. 
 
-Os verbos fuir e haïr. 
 

-LE p. 107 act. 4; LE p. 112  
 
-LE p.113  
 
-LE p. 113 
 
-LE p. 114  
 
-LE p.114 act. 6 
 
-LE p. 115 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-A sociedade. 
 
-A inmigración. 
 
-Os suburbios. 

Léxico uso frec. 
-LE p.110 act. 1, LE p. 111 
act. 2 
 
-LE p.110 act. 1, LE p. 111 
act. 2 
 
-LE p.110 act. 1, LE p. 111 
act. 2 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como 
máis específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
 
-Comprender unhas entrevistas de persoas que viven 
nos suburbios dunha gran cidade. 
 
-Comprender un artigo sobre o cómico Coluche e a orixe 
da súa organización benéfica. 
 
-Ler e comprender un extracto dunha páxina web sobre 
a organización benéfica Restos du Coeur. 
 
-Ler e comprender un texto sobre o panorama da 
música en francés. 
 
 
 

Comunicación: comprensión 
 
-LE p. 107 act. 3 
 
 
-LE p. 108 act. 5 
 
 
-LE p. 108-109 act. 6, 7 
 
 
 
-LE p. 120-121 act. 1, 2 
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dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar del 
informacións máis precisas.  
 
 
 
 
 
-Extraer o sentido xeral dun texto. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 107 act. 3 
LE p. 108 act. 5 
LE p. 108-109 act. 6 
LE p. 120-121 act. 1, 2 
 
 
-LE p. 108-109 act. 7 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións 
interpersoais (xeracionais, ou no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), e convencións sociais 
(actitudes, valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas 
presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Os suburbios. 
 
-O cómico Coluche e a organización solidaria “Restos do 
corazón”. 
 
-O abate Pierre e o movemento Emmaús. 
 
-O curriculum vitae. 
 
-O francés na música. 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 106 act. 3 
 
-LE p.108 act. 5, 6; LE p.109 
act. 7 
 
-LE p.110 act. 1; LE p.111 act. 
4 
 
-LE p.118 
 
-LE p.121 act. 1, 2 
 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e 
á ampliación ou restructuración da información (p.e. 
nova fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Prometer. 
 
-Pór en garda. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 116 act. 3, 4 
-LE p. 117 act. 5, 6, 7 
-LE p. 117 act. 5, 6, 7 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-Formación do subxuntivo. 
 
-Uso do subxuntivo. 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 107 act. 4; LE p. 112  
 
-LE p.113 act. 2 
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seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 
-O pronomey. 
 
-O obxectivo. 
 
-A voz pasiva. 
 
-Os verbos fuir e haïr. 
 
 

 
-LE p. 114 act. 3 
-LE p. 114 act. 4 
-LE p.115 act. 5 
 
-LE p. 115 act. 7 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións e modismos de uso 
frecuente cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-A sociedade. 
 
 
-A inmigración. 
 
 
-Os suburbios. 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.110 act. 1, LE p. 111 act. 
2, 4 
-LE p.110 act. 1, LE p. 111 act. 
2, 4 
-LE p.110 act. 1, LE p. 111 act. 
2, 4 
 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p. 107 act. 3 
LE p. 108 act. 5 
LE p. 108-109 act. 6 
LE p. 120-121 act. 1, 2 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar as expresións e o 
vocabulario aprendido: pé de fotos para varias imaxes 
sobre integración social. 
 
-Escribir un diálogo seguindo as indicacións. 
 
-Escribir breves diálogos para varias situacións propostas. 
 
-Redactar o seu currículo online – tipo Europass. 
 

-LE p. 111 act. 3. 
 
 
 
 
-LEp. 116 act. 3 
 
 
-LEp. 116 act. 4 
 
 
-LEp. 119 act. 2 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 

 -Escribir textos breves e simples parafalar sobre 
integración social utilizando palabras xa traballadas. 
 
 

-LE p. 111 act. 3. 
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media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
-Os suburbios. 
 
 
-O cómico Coluche e a organización solidaria “Restos do 
corazón”. 
 
-O abate Pierre e o movemento Emmaús. 
 
-O curriculum vitae. 
 
-O francés na música. 
 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 106; LE p. 111 act. 3, 4 
 
-LE p.108 act. 5, 6; LE p.109 
act 7 
 
-LE p.110  
 
 
-LE p.119 act. 2 
 
-LE p.121  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Prometer. 
 
-Pór en garda. 
 
-Tranquilizar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 116 act. 4 
-LE p. 117 act. 6 
 
-LE p. 117 act. 6 
 
 
 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
 
-Formación do subxuntivo. 
 
-Uso do subxuntivo. 
 
-O pronomey. 
 
-O obxectivo. 
 
-A voz pasiva. 
 
-Os verbos fuir e haïr. 
 
 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 112 act. 1 
 
-LE p.113 act. 2 
 
-LE p. 114 act. 3 
-LE p. 114 act. 4 
-LE p.115 act. 5 
 
-LE p. 115 act. 7 
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Léxico de uso frecuente 
 
Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-A sociedade. 
 
-A inmigración. 
 
-Os suburbios. 

Léxico uso frec. 
 
-LE p. 111 act. 3, 4 
-LE p. 111 act. 3, 4 
-LE p. 111 act. 3, 4 

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 

 
 
-Signos de puntuación:interrogación, exclamación e 
puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e 
ortografía 
-LEp. 116 act. 3; LEp. 116 
act. 4; LEp. 119 act. 2 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais. 
 
-O comercio de segunda man. 

-LE p. 138 Tâche finale 
-LE p. 126-129 
 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Coidar a pronuncia e a entoación. Implicarse na aprendizaxe. 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desenvolver o sentido da observación. 

LE p. 110 act. 2, p.111 act. 3 e 4, LE p.112 act. 6 e 7, LE p. 113 act. 9 
p. 134 act. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 Atelier vidéo 
 
-LE p. 122 act. 2 e 123 act. 4 
 
-LE p.113 act. 12, LE p. 118 act. 1 e 2, p. 119 act. 3, 4 e 5, p.120 act. 6, 7 e 8, p.121 act. 9, 
10, 11 e 12 
 
-LE p. 112 act. 1 e 2 
 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) e Bélxica (Bruxelas). 
 
-Implicarse a través da creación de ideas. Desenvolver a súa 
creatividade. 

-LE p. 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125. 
-LE p.139 Tâche finale 
 

Competencia dixital -Realizar procura de información por Internet.  
 
 

-LE p.128 act. 2 

Iniciativa emprendedora e de 
empresa. 

-Ser capaz de traballar en grupo. Dar a súa opinión. 
Reflexionar e expresarse sobre os temas da aprendizaxe. 
Implicarse no traballo de aprendizaxe. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p.139 Tâche finale 
 
 
-LE p. 122 act. 2 e p.123 act.4 
 

Competencia matemática 
e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 

-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas. 
 
-Manexar cantidades para vender e comprar. 

-LE p.128 act. 2 
-LE p. 137 act. 3-5 
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UNIDADE 8. 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, así como o esencial de 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Escoitar un diálogo sobre as 
variedades lingüísticas do francés. 
 
-Escoitar a varias persoas 
expresando certeza, 
probabilidade, posibilidade e 
dúbida. 
 
-Visionar un vídeo e realizar 
actividades de comprensión. 
 
 

Comunicación: comprensión oral 
-LE p. 122 act.2  
 
 
 
-LE p.132 act. 1 
 
 
 
-LE p.136 act. 2,3,4, 6. Atelier vidéo 
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anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 
 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de 
memoria para lembrar detalles 
dos diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar o sentido xeral dunha 
mensaxe simple. 
 
-Adestrarse na comprensión oral. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 122 act.2  
 
 
 
-LE p.132 act. 1 
 
 
-LE p.136 act. 2,3,4, 6 
 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-Xerga e argot.  
 
-Votar aos 16 anos. 
 
-As institucións políticas. 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 122 act. 2 
-LE p.124 
 
-LE p.126 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a certeza, a 
probabilidade, a posibilidade, a 
dúbida. 
 
-Formular un desexo ou intención. 
 
-Xustificar unha elección e 
opinións persoais. 

Funcións com. 
 
-LE p. 132 act. 1  
 
 
 
-LE p. 133 
 
 
-LE p. 133 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Indicativo vs subxuntivo. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 128  
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de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

-A causa. 
 
-A consecuencia. 
 
-As preposicións. 
 
-Os verbos suffire e valoir. 

-LE p. 128  
 
-LE p. 129 
 
-LE p. 130 
 
-LE p. 131 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-As institucións. 
 
-As eleccións. 
 
-A xustiza. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.126  
 
-LE p. 126 
 
-LE p. 126 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre o uso da linguaxe formal e 
informal. 
 
-Expresar certeza, probabilidade, 
posibilidade ou dúbida. 
 
-Expresar un desexo ou intención. 
 
-Xustificar a súa opinión sobre un dos 
asuntos propostos. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parellas usando as 
funcións e o léxico da unidade. 
Expresar certeza, probabilidade, 
posibilidade ou dúbida. 
 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 122 act. 1 
 
 
-LE p. 132 act. 2 
 
 
-LE p. 133 act. 5 
 
 
-LE p. 133 act. 8 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 132 act. 3 
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con claridade, e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, as súas opinións 
e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as estruturas 
aprendidas para liberar pouco a pouco 
a expresión oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Axudarse dunha estrutura 
prestablecida para realizar un diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 127 act. 4 
-LE p. 128 act. 1 
-LE p. 129 act. 1 
-LE p. 130 act. 7 
-LE p. 131 act. 10 
 
 
-LE p. 132 act. 3 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-Xerga e argot.  
 
-Votar aos 16 anos. 
 
-As institucións políticas. 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 122 act. 1 
 
-LE p.124 
 
-LE p.126 act. 3, 4 
 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a certeza, a probabilidade, a 
posibilidade, a dúbida. 
 
-Formular un desexo ou intención. 
 
-Xustificar unha elección e opinións 
persoais. 

Funcións com. 
 
-LE p. 132 act. 2, 3 
 
 
-LE p. 133 act. 4, 5 
 
-LE p. 133 act. 6, 8 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Indicativo vs subxuntivo. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 128 act. 1, 3 
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Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 
-A causa. 
 
-A consecuencia. 
 
-As preposicións. 
 
 
-Os verbos suffire e valoir. 

-LE p. 128 act. 5 
 
-LE p. 130 act. 4 
 
-LE p. 130 act. 7; LE p. 131 act. 10 
-LE p. 131 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-As institucións. 
 
 
-As eleccións. 
 
 
-A xustiza. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.126 act. 1; LE p. 127 act. 1, 2, 3, 4 
-LE p.126 act. 1; LE p. 127 act. 2, 3, 4 
-LE p.126 act. 1; LE p. 127 act. 2, 3, 4 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
 
-Comprender un diálogo sobre o francés 
que falan os mozos en Francia. 
 
-Ler e comprender unha carta formal a 
un xornal apoiando o dereito a votar con 
16 anos. 
 
-Comprender un texto curto sobre o uso 
de tratamentos de cortesía nas cartas 
formais. 
 
-Ler e comprender un texto curto sobre 
os pasos a seguir para escribir unha carta 
de motivación. 
 
-Ler e comprender un exemplo de carta 
de motivación. 
 

Comunicación: comprensión 
 
-LE p. 123 act. 3, 4  
 
 
-LE p. 124 act. 6, 7, 8  
 
 
-LE p. 124  
 
 
 
-LE p. 134 act. 1 
 
 
 
-LE p. 135 act. 2 
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dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar del informacións máis precisas.  
 
 
 
 
-Identificar os elementos constituíntes 
dunha carta formal. 
 
-Extraer información básica nun 
documento breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 123 act. 3, 4  
LE p. 124 act. 6, 7, 8  
LE p. 134 act. 1 
LE p. 135 act. 2 
 
-LE p. 124 act. 8  
 
 
-LE p. 124 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
-Xerga e argot.  
 
 
-Votar aos 16 anos. 
 
-As cartas formais. 
 
 
 
-As institucións políticas. 
 
-A carta de motivación. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
-LE p. 122 act. 3; LE p. 123 act. 4, 5  
-LE p.124; LE p.125 act. 7, 8, 9 
-LE p.124; LE p.125 act. 7, 8, 9 
 
 
-LE p.126 
 
-LE p.134; LE p.135 act. 2 
 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a certeza, a probabilidade, a 
posibilidade, a dúbida. 
 
-Formular un desexo ou intención. 
 
-Xustificar unha elección e opinións 
persoais. 

Funcións com. 
 
-LE p. 132 act. 2 
 
 
-LE p. 133  
 
-LE p. 133 act. 6 
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Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Indicativo vs subxuntivo. 
 
-A causa. 
 
-A consecuencia. 
 
-As preposicións. 
 
-Os verbos suffire e valoir. 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p. 128 act. 1, 2, 3 
-LE p. 128 act. 4, 5 
-LE p. 130 act. 4 
-LE p. 130 act. 6, 7, 8; LE p. 131 act. 9, 10 
-LE p. 131 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-As institucións. 
 
 
 
-As eleccións. 
 
 
-A xustiza. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p.126 act. 1; LE p. 127 act. 2, 3, 4 
-LE p.126 act. 1; LE p. 127 act. 2, 3, 4 
-LE p.126 act. 1; LE p. 127 act. 2, 3, 4 
 

Patróns sonoros e ortográficos 
 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación: interrogación, 
exclamación e puntos suspensivos 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p. 123 act. 3, 4  
LE p. 124 act. 6, 7, 8  
LE p. 134 act. 1 
LE p. 135 act. 2 
 
 

 
 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 
breves ou de lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e 

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas e nos que 

-Actividade de escritura para reutilizar as 
expresións e o vocabulario aprendido: 
xustificar as súas opinións sobre varios 
asuntos propostos. 
 
-Redactar unha carta de motivación. 
 

-LE p. 133 act. 7, 8 
 
 
 
 
-LE p. 135 act. 4 
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os signos de puntuación máis comúns, e mostrando un 
control razoable de expresións, estruturas e un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese. 

resalta os aspectos que lle resultan importantes (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Escribir o final dunha historia. 
 
 

 
-LE p. 137 act. 7 
Atelier vidéo 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 
media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

 -Escribir textos breves e simples para 
xustificar as súas opinións utilizando 
palabras xa traballadas. 
 
-Reutilizar o léxico e as regras 
gramaticais para realizar un proxecto por 
grupos: un cartel e unha carta formal con 
propostas para mellorar a vida escolar no 
colexio/instituto. 

-LE p. 133 act. 7, 8 
 
 
 
-LE p. 137 Tâche finale 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-Xerga e argot.  
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 122.123 
 
-LE p. 124 
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educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

-Votar aos 16 anos. 
 
-As cartas formais. 
 
-As institucións políticas. 
 
-A carta de motivación. 
 

-LE p.124-.125  
 
-LE p.126 
 
-LE p.134; LE p.135 act. 3, 4 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Expresar a certeza, a probabilidade, a 
posibilidade, a dúbida. 
 
-Formular un desexo ou intención. 
 
-Xustificar unha elección e opinións 
persoais. 

Funcións com. 
 
-LE p. 132  
 
 
 
-LE p. 133  
 
 
-LE p. 133 act. 7 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Indicativo vs subxuntivo. 
 
-A causa. 
 
-A consecuencia. 
 
-As preposicións. 
 
 
-Os verbos suffire e valoir. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 128 act. 1, 2 
-LE p. 128 act. 4 
 
-LE p. 130 act. 4 
 
-LE p. 130 act. 6, 8; LE p. 131 act. 9 
-LE p. 131 act. 11 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-As institucións. 
 
-As eleccións. 
 
-A xustiza. 
 

Léxico uso frec. 
 
-LE p. 127 act. 2, 3, 4 
-LE p. 127 act. 2, 3, 4 
-LE p. 127 act. 2, 3, 4 
 

Patróns sonoros e ortografía 
 
Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de 
formato máis frecuentes con razoable corrección de 
modo que se comprenda a mensaxe, aínda que pode 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
-Signos de puntuación:interrogación, 
exclamación e puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p. 135 act. 4 
-LE p. 137 act. 7 
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darse algunha influencia da primeira ou outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Participar e respectar a quenda de palabra dos demais. 
 
 
-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser doutras persoas, polos seus 
desexos, eleccións e opinións persoais. 
 
-Saber distinguir o correcto uso da lingua formal e informal segundo a 
situación.  
 
-Expresar certeza, probabilidade, posibilidade ou dúbida. 
 
 
-Expresar un desexo ou intención. 
 
-Xustificar a súa opinión sobre un asunto. 
 
 
-Coñecer o sistema electoral e as institucións políticas. 
 
 
-Compartir e valorar as normas de cortesía nas cartas formais. 
 
-Valorar o traballo e o esforzo dos compañeiros, aprender a respectar o 
traballo dos demais.  

-LE p. 132 act. 3 
 
-LE p. 133 
 
 
 
-LE p. 122 act. 1 
 
-LE p. 132 act. 2 
 
-LE p. 133 act. 5 
-LE p. 133 act. 8 
 
-LE p.126 act. 3, 4 
 
-LE p. 124  
 
 
-LE p. 137 Tâche finale 
 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura 
gramatical coa súa lingua materna. 
 

-LE p. 122 act.2  
-LE p. 128-130 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir variedades lingüísticas do francés 
 
-Implicarse a través da creación de ideas. Desenvolver a súa creatividade. 
 

-LE p. 122 act.2  
-LE p. 137 act. 7 
Atelier vidéo 

Competencia dixital -Realizar procura de información por Internet.  -LE p. 137 Tâche finale 
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UNIDADE 9. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a información relevante en presentacións 
ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escoitar un diálogo nun museo falando de 
dous cadros de Renoir. 
 
-Escoitar unha entrevista a varios 
espectadores expresando a súa opinión. 
 

Comunicación: comprensión oral 
 
-LE p. 138 act. 2 
 
 
-LE p.148 act. 1 
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temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, 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. 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria para 
lembrar detalles dos diálogos, contestar 
preguntas. 
 
-Identificar o sentido xeral dunha mensaxe 
simple. 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 138 act. 2 
 
 
 
-LE p.148 act. 1 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
 
-Renoir, Baile no campo e Baile na cidade. 
 
-Os espectáculos en vivo. 
 
-Delacroix, A Liberdade guiando o pobo. 
 
-As variedades lingüísticas. 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
 
-LE p. 138 act. 2 
 
 
-LE p. 141 
 
-LE p. 143 
 
 
-LE p. 152 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
 
-Formular eloxios e críticas. 
 
 
-Reportar as palabras de alguén. 

Funcións comunicativas 
 
-LE p. 148 act. 1  
 
-LE p.149 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Concordancia do verbo cun nome colectivo. 
 
-Os pronome de relativo compostos. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p.141  
 
 
-LE p.144 
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asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

-Discurso e interrogación indirectos en 
pasado. 
 
-A oposición e a concesión. 
 
-Os verbos acquérir e vêtir. 
 

 
 
-LE p.145 
 
 
-LE p.146 
 
-LE p.147 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-As belas artes. 
 
-A pintura. 
 
-A escultura. 
 
-Os espectáculos. 
 
-O teatro. 
 
-A música. 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
-LE p.142 
 
-LE p.142 
 
-LE p.142 
 
-LE p.142 
 
-LE p.142 
 
-LE p.142 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre a arte e os espectáculos. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parellas usando as 
funcións e o léxico da unidade 
(diálogo sobre un espectáculo ou acto 
cultural ao que asistiron). 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 138 act. 1 
 
Interacción 
 
LE p. 149 act. 3 
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con claridade, e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, as súas opinións 
e os seus plans. 

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as 
estruturas aprendidas para liberar 
pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Axudarse dunha estrutura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
 
-LE p. 144 act. 2 
LE p. 147 act. 6 
 
 
-LE p. 149 act. 3 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-Renoir, Baile no campo e Baile na 
cidade. 
 
-Os espectáculos en vivo. 
 
-Delacroix, A Liberdade guiando o 
pobo. 
-As variedades lingüísticas. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
 
-LE p. 138 act. 1 
 
 
-LE p. 141 
 
-LE p. 143 
 
-LE p. 152  

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
 
-Formular eloxios e críticas. 
 
 
-Reportar as palabras de alguén. 

Funcións com. 
 
-LE p. 148 act. 1; LE p.149 act. 3  
 
-LE p.149 
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Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Concordancia do verbo cun nome 
colectivo. 
 
-Os pronome de relativo compostos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos 
en pasado. 
 
-A oposición e a concesión. 
 
-Os verbos acquérir e vêtir. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p.141 act 7  
 
 
-LE p.144 act. 2 
 
 
-LE p. 139, act. 4; LE p.145  
 
-LE p.147 act. 6 
 
-LE p.147 act. 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-As belas artes. 
 
 
-A pintura. 
 
 
-A escultura. 
 
 
-Os espectáculos. 
 
 
-O teatro. 
 
 
-A música. 
 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 2 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 2 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 2 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 2 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 2 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 2 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
-Comprender uns diálogos nunha visita 
guiada nun museo. 
 
-Ler e comprender varios comentarios 
sobre gustos persoais en relación aos 
espectáculos artísticos. 
 
-Comprender unha estatística sobre a 
asistencia a distintos tipos de 
espectáculos artísticos en Francia. 
 
-Comprender a descrición do cadro “A 
Liberdade guiando o pobo” de Delacroix. 
 
-Ler e comprender unha entrevista 
solicitando a opinión do público á saída 
de dous eventos artísticos. 
 
-Ler e comprender varios tipos de 
gráficos estatísticos (circular, de liñas, 
histograma) sobre a asistencia a eventos 
artísticos. 
 
-Comprender un texto sobre os tipos de 
variedades lingüísticas do francés falado 
e escrito, como o utilizado no SMS, 
WhatsApp…. 
 

Comunicación: comprensión 
-LE p. 139 act. 3 
 
 
-LE p. 140 act. 5 
 
 
 
 
-LE p. 141 act. 7 
 
 
 
 
-LE p. 143 act. 4 
 
 
 
-LE p. 149 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 150-151 act. 1 
 

 
 
-LE p. 153 act. 2, 3 
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dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar del informacións máis precisas.  
 
 
 
 
 
 
 
-Interpretar a información de gráficos e 
táboas estatísticas.  
 
 
-Extraer o sentido e información básica 
nunha mensaxe breve tipo SMS. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 139 act. 3 
LE p. 140 act. 5 
LE p. 141 act. 7 
LE p. 143 act. 4 
LE p. 149 act. 3 
LE p. 153 act. 2, 
-LE p. 141 act. 7 
 
-LE p. 150-151 act. 1 
 
 
-LE p. 153 act. 3 
 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
 
-Renoir, Baile no campo e Baile na 
cidade. 
-Os espectáculos en vivo. 
 
 
 
-Delacroix, A Liberdade guiando ao pobo. 
 
-As variedades lingüísticas. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
 
 
-LE p. 139 act. 3 
 
-LE p. 140 act. 5; LE p. 141 act. 6, 7 
 
-LE p. 143 act. 4 
 
 
-LE p. 152 act, 1, 2 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 

 Funcións comunicativas 
 
-Formular eloxios e críticas. 
 
 
-Reportar as palabras de alguén. 

Funcións com. 
 
-LE p. 148 act. 2  
 
-LE p.149 act. 4 
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ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Concordancia do verbo cun nome 
colectivo. 
 
-Os pronome de relativo compostos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos en 
pasado. 
 
 
-A oposición e a concesión. 
 
 
 
-Os verbos acquérir e vêtir. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 141 act. 7  
 
 
-LE p.144 act.1, 2 
 
-LE p. 139, act. 4; LE p.145 act. 3, 4  
 
-LE p.145 act. 6; LE p. 147 act. 6, 7  
 
-LE p.147 act. 8 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións e modismos de uso 
frecuente cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-As belas artes. 
 
 
 
-A pintura. 
 
 
 
-A escultura. 
 
 
 
-Os espectáculos. 
 
 
 
-O teatro. 
 
 
 
-A música. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 4 
 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 4 
 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 4 
 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 4 
 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 4 
 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 4 

Patróns sonoros e ortográficos  Patróns sonoros e ortografía Patróns sonoros e ortografía 
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Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 
 
-Signos de puntuación:interrogación, 
exclamación e puntos suspensivos 

-LE p. 141 act. 7; LE p. 143 act. 4 
 

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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 

-Actividade de escritura para reutilizar as 
expresións e o vocabulario aprendido: 
frases que expresan oposición ou 
concesión. 

-LE p. 147 act. 7 
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reclamación ou outra xestión sinxela, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

Estratexias: expresión 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 
media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

 -Escribir textos breves e simples para 
expresar oposición ou concesión 
utilizando palabras xa traballadas. 
 
 

-LE p. 147 act. 7 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
 
-Renoir, Baile no campo e Baile na 
cidade. 
 
-Os espectáculos en vivo. 
 
-Delacroix, A Liberdade guiando o pobo. 
 
-As variedades lingüísticas. 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
 
-LE p. 139  
 
 
-LE p. 140-141  
 
-LE p. 143  
 
 
-LE p. 152 act. 3 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Formular eloxios e críticas. 
 
 
-Reportar as palabras de alguén. 

Funcións com. 
 
-LE p. 148 act. 2  
 
-LE p.149 act. 4 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-Concordancia do verbo cun nome 
colectivo. 
 
-Os pronome de relativo compostos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos en 
pasado. 
 
-A oposición e a concesión. 

Patróns sint. 
discursivos 
 
-LE p.141 act. 7  
 
-LE p.144 act.1, 2 
 
-LE p.145 act. 3, 4  
 
-LE p.145 act. 6; LE p. 147 act. 7  
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-Os verbos acquérir e vêtir. 
 

-LE p.147  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-As belas artes. 
 
 
-A pintura. 
 
 
-A escultura. 
 
 
-Os espectáculos. 
 
 
-O teatro. 
 
 
-A música. 
 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 3 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 3 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 3 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 3 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 3 
-LE p.142 act. 1; LE p. 143 act. 3 
 

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
-Signos de puntuación: interrogación, 
exclamación e puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p.147 act. 7 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Sentir curiosidade e respecto pola forma de ser doutras persoas, polos seus gustos 
artísticos. 
 
 
-Comprender unha visita guiada nun museo. 
 
 
-Formular eloxios e críticas. 
 
-Reportar as palabras de alguén. 
 
-Compartir e valorar as normas de cortesía. 
 

-LE p. 140 act. 5; LE p.148 act. 1 
 
-LE p. 139 act. 3 
 
-LE p. 148 act. 1; LE p.149 act. 3  
 
-LE p.149 
 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical coa súa 
lingua materna. 
 

-LE p. 138 act. 2 
 
-LE p. 144-147 

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir obras da pintura francesa: Renoir e Delacroix. 
 
-Valorar as distintas manifestacións artísticas: cinema, danza, música, teatro… 
 
-Implicarse a través da creación de ideas.Desenvolver a súa creatividade. 
 

-LE p. 148 act. 1; LE p. 150-151 act. 1 
 
 
-LE p. 149 act. 3 
 

Competencia matemática 
e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 

-Utilizar os números, manexar datos numéricos e gráficos estatísticos. 
 

-LE p. 149 act. 3; LE p. 150-151 act. 1 
 
 

Competencia dixital -Realizar procura de información por Internet.  
 
-Recoñecer variedades lingüísticas do francés falado e escrito, como o utilizado no SMS, 
WhatsApp…. 
 

-LE p. 153 act. 3 

Iniciativa emprendedora e de empresa -Conversar en francés. 
 
-Implicarse no traballo de aprendizaxe. Ser capaz de traballar en grupo. Organizar, negociar 
as tarefas co grupo. 
 

-LE p. 138 act. 1. 
-LE p. 149 act. 3 
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UNIDADE 10. 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 
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/laboral, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver a escoitar. 

 
1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, ou sobre como utilizar 
unha máquina ou un dispositivo de uso menos 
habitual). 
2. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros educativos), ou 
menos habituais (p. e. nunha farmacia, nun hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 
3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións 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, p. e., a música, o cinema, a 
literatura ou os temas de actualidade. 
4. Comprende, nunha conversación formal ou 
entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle 
dixo. 
5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e a 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. 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Escoita ecomprensión do diálogode 
dous mozos sobre unha película 
francesa. 

 
 
-Escoitar un texto sobre a tristeza. 
 
-Visionar un vídeo e realizar actividades 
de comprensión. 
 

Comunicación: comprensión oral 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
 
 
 
-LE p.164 act. 26 
 
 
-LE p. 168 act. 2, 3, 4, 5 Atelier vidéo 
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6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cando hai apoio visual 
que complemente o discurso, 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. 
 
 

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

 Estratexias de comprensión 
 
-Desenvolver a capacidade de memoria 
para lembrar detalles dos diálogos, 
contestar preguntas. 
 
-Identificar a información máis relevante 
nun texto. 
 
-Adestrarse na comprensión oral. 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
 
 
-LE p.164 act.26 
 
 
-LE p. 168 act. 2, 3, 4, 5 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os 
aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida (hábitat, estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-A película Intocable. 
 
-Os premios do cinema francés. 
 
-Os premios Nobel de literatura francesa. 
 
-Faïza Guène. 
 
-Vincent Van Gogh. 
 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 
 
 
-LE p. 166 
 
-LE p. 157 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Situar no tempo. 
 
-Expresar a tristeza. 
 
-Convidar a alguén a confiar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 164  
 
-LE p. 164 act. 1, 2 
-LE p. 165  

Patróns sintácticos e discursivos  Patróns sintácticos e discursivos 
 

Patróns sint. 
discursivos 
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Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados 
asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

-O participio presente e o adxectivo 
verbal. 
 
-O xerundio. 
 
-As relacións temporais. 
 
-Os verbos croître e mouvoir. 
 

-LE p. 160 
 
 
-LE p.161 
 
-LE p.162 
 
-LE p.163 

Léxico de uso frecuente 
 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-O cinema. 
 
-A literatura. 
 
-O libro. 
 
-A prosa. 
 
-A poesía. 
 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.158  
 
-LE p.158 
 
-LE p. 158 
 
-LE p. 158 
 
-LE p. 158 
 

 
  



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

295  

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información, ideas e 
opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e os plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións, pausas para reformular e 
organizar o discurso e sexa necesario repetilo para 
axudar ao interlocutor a comprender algúns detalles. 
 
 
Interacción 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións 
son 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. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a 
axuda do interlocutor. 

 
 
1. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
 
2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou unha estancia noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde, 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. 
 
3. Participa adecuadamente en conversacións informais 
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e 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 cinema, a literatura ou 
os temas de actualidade. 
 
4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando 
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 

Comunicación: produción 
 
Expresión 
 
-Falar sobre o cinema. 
 
-Dicir a que xénero cinematográfico 
pertencen unhas escenas de 
películas. 
 
-Convidar a alguén a confiar enti. 
 
-Realizar unha hipótese sobre o 
vídeo. 
 
-Expresar a súa opinión sobre o 
vídeo. 
 
-Presentar o proxecto pedagóxico 
dos protagonistas do vídeo. 
 
Interacción 
 
-Creación dun diálogo para animar a 
alguén, seguindo unhas instrucións. 
 
-Debate sobre os tabús arredor das 
persoas discapacitadas. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
-LE p. 154 act. 1 
 
-LE p. 159 act. 2 
 
 
 
-LE p. 165 act. 7 
 
 
-LE p. 168 act. 3 
 
 
-LE p. 169 act. 6 
 
 
-LE p. 169 act. 8 
 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 165 act.8 
 
 
 
-LE p. 169 act. 9  
Atelier vidéo 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

296  

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

Estratexias de produción 
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e 
clara, explotando os recursos dos que se dispón e 
limitando a súa expresión; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando erra a 
comunicación. 

 Estratexias de produción 
 
-Reutilizar o vocabulario e as 
estruturas aprendidas para liberar 
pouco a pouco a expresión oral. 
 
-Axudarse dunha estrutura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 159 act. 2, 4 
-LE p. 163 act. 6, 8 
 
-LE p. 165 act.8 
 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou 
dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando 
e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de comunicación, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-A película Intocable. 
 
-Os premios do cinema francés. 
 
-Os premios Nobel de literatura 
francesa. 
 
-Faïza Guène. 
 
-Vincent Van Gogh. 
 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 154 act. 1 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 
 
 
-LE p. 166 
 
-LE p. 157 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a información de maneira 
clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Situar no tempo. 
 
-Expresar a tristeza. 
 
-Convidar a alguén a confiar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 164 act. 21 
-LE p. 164  
 
-LE p. 165 act. 5, 6, 7, 8 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-O participio presente e o adxectivo 
verbal. 
 
-O xerundio. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 161 act 1 
 
 
-LE p. 155 act. 4; LE p.161 
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textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 
-As relacións temporais. 
 
-Os verbos croître e mouvoir. 
 

-LE p.163 act. 6 
 
-LE p.163 act. 8 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-O cinema. 
 
 
 
-A literatura. 
 
 
 
-O libro. 
 
 
 
-A prosa. 
 
 
 
-A poesía. 
 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 2, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 2, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 2, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 2, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 2, 4 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os 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, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un 
léxico de uso común, tanto de carácter xeral como máis 
específico. 
 

1. 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 
(p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de 
estudantes). 
 
2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e a 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, académico ou ocupacional (p. e. 
sobre cursos, bolsas, ofertas de traballo). 
 
3. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros online ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; 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. 
 
4. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se 
se lle solicitan documentos para unha estancia de 
estudos no estranxeiro). 
 
5. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos 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, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 
6. Entende información específica importante en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias, 

Comunicación: comprensión  
 
 
-Comprender un diálogo entre dous 
espectadores á saída do cinema. 
 
-Ler e comprender varias biografías de 
premios Nobel franceses. 
 
-Ler e comprender a biografía dunha autora 
e produtora artística francesa. 
 
-Comprender un texto breve sobre o 
número de espectadores da película 
francesa “Intocable”.  
 
 

Comunicación: comprensión 
 
-LE p. 155 act. 3 
 
 
-LE p. 156 act. 5, 6 
 
 
-LE p. 166 act. 1 
 
 
-LE p. 169 
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dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas 
relativos a materias académicas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses. 

Estratexias de comprensión 
 
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. 

 Estratexias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar del informacións máis precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica nun documento 
breve. 
 

Estratexias de comprensión 
 
-LE p. 155 act. 3 
LE p. 156 act. 5, 6 
LE p. 166 act. 1 
 
 
-LE p. 169 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os 
aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorna socioeconómica, relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), 
así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto.  

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
 
-A película Intocable. 
 
-Os premios do cinema francés. 
 
-Os premios Nobel de literatura francesa. 
 
-Faïza Guène. 
 
-Vincent Van Gogh. 
 

Aspectos socioculturais/ 
socioling. 
 
-LE p. 155 act. 3 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 act. 5; LE p. 157 act. 6 
-LE p. 166 act. 1 
 
-LE p. 157 act. 2 

Funcións comunicativas 
 
Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou restructuración da información (p.e. nova 
fronte a coñecida; exemplificación; resumo). 

 Funcións comunicativas 
 
-Situar no tempo. 
 
-Expresar a tristeza. 
 
 
-Convidar a alguén a confiar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 164 
 
-LE p. 164 act. 2, 3 
 
-LE p. 165 act. 5, 6, 7, 8 
 

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 
seus significados asociados (p. e. unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-O participio presente e o adxectivo verbal. 
 
-O xerundio. 
 
 
-As relacións temporais. 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 161 act. 2, 3 
 
-LE p. 155 act. 4; LE p.162 act. 4, 5 
-LE p.163 act. 6, 7 
 
-LE p.163 act. 8 
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-Os verbos croître e mouvoir. 
 

Léxico de uso frecuente 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 
limitado de expresións e modismos de uso frecuente 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-O cinema. 
 
-A literatura. 
 
-O libro. 
 
-A prosa. 
 
-A poesía. 
 
 

Léxico uso frecuente 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 3, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 3, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 3, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 3, 4 
 
-LE p.158 act. 1; LE p. 159 act. 3, 4 

Patróns sonoros e ortográficos 
Recoñecer as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e os seus significados asociados. 

 Patróns sonoros e ortografía 
 
-Signos de puntuación: interrogación, 
exclamación e puntos suspensivos 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p. 155 act. 3 
LE p. 156 act. 5, 6 
LE p. 166 act. 1 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. e. para solicitar unha 
bolsa). 
 
2. 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 (p. e. 
nunha páxina web), respectando as convencións e as 
normas de cortesía e da netiqueta. 
 
3. Escribe, nun formato convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela 
os motivos de certas accións. 
 
4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha 
viaxe, un acontecemento importante, un libro, unha 
película), ou feitos imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, sinalando 
os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións. 
 
5. 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, observando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 

-Actividade de escritura para reutilizar 
as expresións e o vocabulario 
aprendido: unha historia situando as 
accións no tempo. 
 
-Escribir tres situacións que lle pon 
triste. 
 
 
-Escribir a biografía de Van Gogh. 
 
-Escribir a biografía dun personaxe 
ficticio. 
 
-Redactar unha breve crítica sobre 
unha película. 

-LE p. 164 act. 1 
 
 
 
 
 
-LE p. 164 act. 4 
 
 
 
-LE p. 167 act. 2 
 
-LE p. 167 act. 3 
 
 
-LE p. 169 act. 9 
Atelier vidéo 
 

Estratexias: expresión 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de 

 Estratexias de expresión 
 

 
 
-LE p. 164 act. 1 
-LE p. 169 act. 9 
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media lonxitude, p. e. “refraseando” estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos 
comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos. 

-Escribir textos breves e simples para 
situar no tempo utilizando palabras xa 
traballadas. 
 
-Reutilizar o léxico e as regras 
gramaticais para realizar un proxecto 
persoal: o guión para unha entrevista a 
un personaxe famoso real ou ficticio. 

 
 
-LE p. 169 Tâche finale 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e 
puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos 
 
 
-A película Intocable. 
 
-Os premios do cinema francés. 
 
-Os premios Nobel de literatura 
francesa. 
 
-Faïza Guène. 
 
-Vincent Van Gogh. 
 
 

Aspectos socioculturais/socioling. 
 
-LE p. 154 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156  
 
 
-LE p. 166  
 
-LE p. 157 act. 3 

Funcións comunicativas 
 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes 
comúns das devanditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de 
maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

 Funcións comunicativas 
 
-Situar no tempo. 
 
-Expresar a tristeza. 
 
-Convidar a alguén a confiar. 

Funcións com. 
 
-LE p. 164 act. 1 
 
-LE p. 164 act. 4 
 
-LE p. 165  

Patróns sintácticos e discursivos 
 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia 
da primeira lingua ou outras, sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de coherencia e de cohesión 
textual para organizar o discurso de maneira sinxela 
pero eficaz. 

 Patróns sintácticos e discursivos 
 
-O participio presente e o adxectivo 
verbal. 
 
-O xerundio. 
 
-As relacións temporais. 
 
-Os verbos croître e mouvoir. 
 

Patróns sint. 
discursivos 
-LE p. 161 act 2, 3 
 
-LE p.162 act. 4, 5 
-LE p.163 act. 7 
 
-LE p.163 

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

 
-O cinema. 
 
-A literatura. 
 
-O libro. 
 
-A prosa. 
 
-A poesía. 
 
 

-LE p. 159 act. 3 
 
-LE p. 159 act. 3 
 
-LE p. 159 act. 3 
 
-LE p. 159 act. 3 
 
-LE p. 159 act. 3 
 

Patróns sonoros e ortografía 
 
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 outras linguas; 
saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen no formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviacións ou outros nos chats).  

 Patróns sonoros e ortografía 
 
 
-Signos de puntuación:interrogación, 
exclamación e puntos suspensivos. 

Patróns sonoros e ortografía 
-LE p. 167 act. 2, 3 
-LE p. 169 act. 9 
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Competencias clave (ademais da 
competencia lingüística) 

Contidos Actividades 

Competencias sociais e cívicas 
 

-Reflexionar sobre sobre os tabús arredor das persoas discapacitadas. 
 
-Valorar o traballo e o esforzo dos compañeiros, aprender a respectar o traballo 
dos demais.  

-LE p. 169 act. 9  
Atelier vidéo 
 
-LE p. 169 Tâche finale 
 

Aprender a aprender  
 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita.  
 
 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical 
coa súa lingua materna. 
 

-LE p. 154 act. 2 
 
-LE p. 161-163  

Sensibilidade e expresión cultural -Descubrir o cinema francés. 
 
 
-Descubrir algúns premios Nobel franceses. 
 
 
-Coñecer a biografía de Vincent Van Gogh. 
 
 
-Falar de distintos xéneros literarios. 
 
-Implicarse a través da creación de ideas.Desenvolver a súa creatividade. 
 

-LE p. 154 act. 2 
 
-LE p. 156 act. 5, 6 
 
-LE p. 157 act. 2 
 
-LE p. 158-159 
 
-LE p. 169 Tâche finale 
 
 

Competencia dixital -Realizar procura de información por Internet.  -LE p. 169 Tâche finale 
 

Iniciativa emprendedora e de empresa -Convidar a alguén a confiar en ti. 
 
-Implicarse no traballo de aprendizaxe. Ser capaz de traballar en grupo. 
Organizar, negociar as tarefas co grupo. 
 

-LE p. 165 act. 7 

-LE p. 169 Tâche finale 
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            7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN . 

 

 7.1. Procedementos da avaliación xerais para a ESO e o BACHARELATO. 

  A avaliación ha de ser o máis obxectiva posible e para isto hai que ter en conta o criterio máis importante nunha lingua estranxeira:     

 Que os alumnos se comuniquen en francés. 

 

Técnicas principais de avaliación xerais: 

O alumno ha de ser avaliado dende a perspectiva do traballo cotiá e da sua participación nas actividades. Tamén se terá en conta a realización dos 

exercicios de clase que constitúen a práctica progresiva do traballado na aula. É imprescindible polo tanto que no seu caderno aparezan as 

actividades realizadas e corrixidas polo profesorado. 

 

Os controles deben insistir sobre o practicado na clase. Han de ser un fiel reflexo do Currículo de forma que nelas aparecerán exercicios referidos 

ós catro grupos de contidos reflectidos no punto 4 desta programación que se completarán con probas de comunicación e comprensión oral que 

poderán coincidir ou non cos exercicios escritos pero presentando a mesma similitude. 

O sistema de avaliación continua implica que os contidos da avaliación precedente forman sempre parte da seguinte avaliación. O alumno vai 

superando as dificultades da materia pouco a pouco, sen necesidade de facer exames de recuperación. 

Polo tanto, en principio, non se fan exames de recuperación, pensando tamén nas dúas horas semanais coas que conta a asignatura na 

mayoría dos niveis. Se un alumno suspende unha avaliación, pode recuperala aprobando a seguinte.  Este sistema, inherente ó aprendizaxe 

dunha lingua,  beneficia sempre os alumnos que se esforzan  e  que tratan de superarse. 

As probas que se proporán nas tres avaliacións serán orais e escritas, presentadas sempre desde un punto de vista eminentemente práctico e, por 

suposto, sobre os temas tratados na clase. Ao longo do curso faranse un ou dous controis orais e  dous controis escritos por trimestre en todos os 

cursos de ESO ; dado que se trata dunha avaliación continua, non haberá  nun principio exames de recuperación, aínda que si poden facer si o 
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alumno mostra interese por el o que si se entregara é  algunha ficha ou actividade de reforzo para realizar na aula o na casa. 

 

 7.2.  Criterios e procedementos de avaliación na ESO 

 

No ensino presencial, a avaliación dos alumnos deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación (a autoavaliación) terá un 

papel importante. Atenderase ao desenvolvemento de capacidades e ao esforzo e traballo individual e colectivo desenvolvido así como á 

consecución dos obxectivos propostos.  

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o desenvolvemento e consecución das catro 

destrezas (comprensión e produción oral e comprensión e produción escritas), así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos socioculturais. 

Nos niveis de “principiantes” a avaliación formativa debe ser prioritaria. De tódolos xeitos, dado que no contexto escolar é necesaria unha 

avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios:  

 A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións cos compañeiros e compañeiras e coa profesora. Pode tamén 

establecerse unha proba específica individual, atendendo ós obxectivos de cada unidade: saber presentarse, dicir onde se vive, falar da 

familia, etc., na que se avaliará a correción formal, a pronunciación e a soltura;  en resumo, a capacidade de que a mensaxe se transmita 

correctamente. Quedará constancia desta avaliación, do mesmo xeito cás demais, no caderno do profesor, que servirá como ficheiro de 

datos durante o curso para recoller a progresión do alumnado en cada unha das destrezas.  

 A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita ou na actividade de aula, tratando de comprobar a comprensión sobre os temas 

das unidades: relacionar datos e imaxes, completar cadros verdadeiro-falso, situar obxectos no espazo, identificar obxectos ou imaxes e 

identificar e saber responder ás mensaxes da profesora ou dos compañeiros/as.  

 A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios adecuados a cada nivel: descubrir erros, completar imaxes con texto, sinalar 

persoas ou obxectos a partir do texto, ordenar diálogos, datos, etc.  

 A expresión escrita avaliarase con exercicios a través dun modelo (enquisa, pregunta-resposta, fichas,…), redacción de textos sinxelos 

(descricións, cartas ou correos electrónicos,…), adecuados a cada nivel.  

 A reflexión sobre a lingua avaliarase tamén con exercicios de pregunta-resposta, encher ocos, separar palabras, completar frases a partir 
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de imaxes, etc.  

 

   7.2.1.  Instrumentos de avaliación do ensino presencial na ESO 

 

Avaliaremos as catro competencias, o dominio da gramática e a reflexión sobre a lingua.  

 

A avaliación da: 

 comprensión e expresión escrita así como a da competencia lingüística efectuarase mediante probas escritas.  

 comprensión oral efectuarase mediante unha proba de lectura dun texto proposto pola profesora e procederase a resposta das preguntas 

relacionadas co texto en cuestión. 

 A expresión oral será avaliada na clase, nas interrelacións cos compañeiros/as e coa profesora e mediante tarefas concretas 

(habitualmente a escenificación de  situacións da vida cotiá e a presentación, por parte do alumnado, de traballos previamente elaborados). 

Para poder avaliar correctamente as catro competencias lingüísticas precisanse varios instrumentos de avaliación. Xa que cada competencia ha 

de ser traballada de maneira diferente e con soportes didácticos variados. 

Para iso elaboramos unha táboa cos diferentes instrumentos que se van a empregar o longo do Curso. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA NA ESO. 

Probas escritas 

(PE) 

 Exames ou probas de control:  

 Preavaliación 

 Preavaliación do grao de adquisición das competencias. 

Tarefas individuais 

(TI) 

 Tarefas cotiás na aula. 

 Tarefas na casa. 

 Presentacións.  

 Elaboración de murais. 

Tarefas en grupo 

(TG) 

 Traballos de grupo (a ser posible empregando as novas tecnoloxías). 

 Presentacións.  

 Elaboración de murais.    

Probas orais 

(PO) 

 

 Exposición dos seus propios traballos.  

 Resposta a preguntas feitas na clase. 

 Lectura de textos do libro ou noticias de prensa. ( Niveis avanzados) 

Caderno 

(C) 

 Caderno onde figuren o traballo día a día na clase 

Observación 

sistemática 

(OBS) 

 Caderno do profesor e/ou fichas: rexistro e observación continua  do 

alumno durante o traballo diario individual ou en   grupo, nas actividades 

prácticas, nas postas en común, na forma de participar durante as 

explicacións,etc.  
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7.2.2 Criterios de Cualificación na ESO. 

 

 

PROBAS 

 

Duas probas escritas 

por avaliación 

 

Proba oral de 

lectura 

 

Actividades individuais 

e en grupo 

 

O comportamento e o 

respecto 

 

PORCENTAXES 

 

50% 

 

20% 

 

20% 

 

10% 

 

1. Dous exames por avaliación (os exames permitirán avaliar as seguintes destrezas da lingua (comprensión oral e escrita - 

expresión escrita). 

2. Unha  proba oral adaptada ós aspectos comunicativos estudados que permita avaliar a expresión oral e a comprensión oral. 

3. Tódalas actividades realizadas ó longo do curso. O caderno do alumno será unha fonte de información para o profesor á 

hora da avaliación. Por iso, ó final de cada trimestre o profesor revisará que o caderno teña completadas e corrixidas as 

actividades realizadas, a lista de vocabulario que imos aprendendo, etc. 

4. Unha actitude de traballo na aula e de respecto polos compañeiros e polo profesor. 

 
 
 
7.2.3.  Avaliación e cualificacion dun posible ensino telemático na ESO: 

 

 Se se trata de alumnos/as en corentena, dado que se trataría de períodos relativamente curtos, os criterios anteriores serán aplicados á hora 

de avalialo, se ben se flexibilizarán os prazos de entrega das tarefas para facilitar o seu seguimento do curso. No caso das probas que tivese 
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que realizar, estas pospoñeranse, sempre que se poida, o momento en que se incorpore ó ensino presencial. De coincidiren os tempos con 

períodos de avaliación, realizaríase, polo menos, unha proba por videoconferencia en , só se coincidise co final do curso. A dita computará un 

40% da nota final da avaliación, as tarefas propostas un 30%, o interese fronte a materia un 20% e a proba de lectura grabada en audio un 

10%.  

 
 
 
7.2.4. Avaliación ordinaria 

 

     Cando unha alumna ou alumno non acade o 5/10 de media das tres avaliacións deberá presentarse a unha proba escrita final de toda a materia 

impartida. A valoración desta proba é sobre 10 puntos.  

 

7.2.5. Avaliación extraordinaria 

 

     No caso de non superar a materia na avaliación ordinaria, deberán presentarse á proba extraordinaria, na que deberán examinarse da 

materia programada na súa totalidade. A proba será escrita e valorada sobre 10.  
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 7.3. Criterios e procedementos de avaliación no BACHARELATO 

 

     7.3.1  Avaliación do ensino presencial no Bacharelato 

 

Avaliaremos as catro competencias, o dominio da gramática e a reflexión sobre a lingua.  

 

A avaliación da comprensión e expresión escrita así como a da competencia lingüística efectuarase mediante probas escritas.  

A comprensión oral efectuarase mediante unha proba de lectura dun texto proposto pola profesora e procederase a resposta das preguntas 

relacionadas co texto en cuestión. 

A expresión oral será avaliada na clase, nas interrelacións cos compañeiros/as e coa profesora e mediante tarefas concretas (habitualmente a 

escenificación de  situacións da vida cotiá e a presentación, por parte do alumnado, de traballos previamente elaborados).  

 

7.3.2  En canto ós  instrumentos de avaliación: 

 

 Cada trimestre realizaranse dúas  probas  obxectivas xeraís  que incluirán os contidos mínimos establecidos nesta programación. 

 Faranse, con toda a frecuencia que sexa posible (unha vez ó mes, cando menos), probas específicas de acentuación, léxico e verbos, así 

como  actividades de comprensión, redacción e expresión oral (estas últimas avaliaranse como traballos de clase). 

 Realizaranse tarefas na clase de índole variada: traballos, actividades de redacción (escribir unha carta ou un e-mail…), de descrición, 

exercicios de ampliación..., que serán reflectidos no caderno da profesora e valorados de xeito positivo.  

 Tomarase en conta o disposición do alumnado, mesmo neste nivel do Bacharelato: a iniciativa e o interese, a participación, a capacidade 

de traballo en grupo, os hábitos de traballo e o cumprimento das tarefas e dos prazos establecidos para a súa entrega. Dado que se trata 

de ensinanzas non obrigatorias, a asistencia ás clases (ou o absentismo, en sentido negativo), tamén incidirá na cualificación final da 

materia 

 Practicaranse  tamén varias probas de ABAU de Francés segunda lingua estranxeira. 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

312  

 

7.3.3 Criterios de cualificación 

 

 

PROBAS 

 

Duas probas escritas por 

avaliación 

 

Proba oral 

(comprensión de textos) 

 

 

Actividades e tarefas 

individuais e en grupo 

 

O interese e o respecto 

fronte a materia 

 

PORCENTAXES 

 

50% 

 

20% 

 

20% 

 

10% 

 

Dous exames por avaliación (os exames permitirán avaliar as seguintes destrezas da lingua (comprensión oral e escrita - expresión escrita). 

Unha  proba oral adaptada ós aspectos comunicativos estudados que permita avaliar a expresión oral e a comprensión oral. 

Tódalas actividades realizadas ó longo do curso. O caderno do alumno será unha fonte de información para o profesor á hora da avaliación. Por 

iso, ó final de cada trimestre o profesor revisará que o caderno teña completadas e corrixidas as actividades realizadas, a lista de vocabulario que 

imos aprendendo, etc. 

Unha actitude de traballo na aula e de respecto polos compañeiros e polo profesor. 

 

7.3.4.   Avaliación dun posible ensino telemático no Bacharelato: 

 

Se se trata de alumnos/as en corentena, dado que se trataría de períodos relativamente curtos, os criterios anteriores serán aplicados á hora de 

avalialo, se ben se adaptarán no posible os prazos de entrega das tarefas para facilitar o seu seguimento do curso, especialmente se se trata dun 

nivel tan esixente como 2º de Bacharelato. As probas que tivese que realizar o alumnado pospoñeranse, sempre que se poida, o momento en 

que se incorpore ó ensino presencial. De coincidiren os tempos con períodos de avaliación, realizarase, polo menos, unha proba por 

videoconferencia en tempo real que computará un 40% da nota final da avaliación.  
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Se houbese a necesidade de recorrer ó ensino telemático para todos, as tarefas que se coloquen nos prazos correspondentes constituirán o 60% 

da cualificación. As probas, o 40% restante, realizaranse por videoconferencia en tempo real no Bacharelato (unha como mínimo, en cada 

avaliación).  As tarefas de 2º de Bacharelato incluirán simulacros de probas ABAU que serán “cualificadas” cos mesmos criterios que o alumnado 

atopará cando se enfronte a elas. 

• En caso dun novo confinamento para o nivel de Bacharelato. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ON- LINE 

Probas escritas 

(PE) 

 Exames ou probas de control: -  VÍA WEBEX (Esta realizarase en días distintos con 

grupos non    superiores a 8 para poder controlar a clase e o bon desenrolo do 

examen)                                                                      

 

Tarefas individuais 

(TI) 

 Tarefas cotiás na aula virtual 

 Tarefas de ABAU. 

 Presentacións on- line mediante power-point/ Prezzi……..  

 O bo manexo das TICs. 

Tarefas en grupo 

(TG) 

 Traballos de grupo (a ser posible empregando as novas tecnoloxías). 

 Presentacións mediante ferramentas dixitais. 

 Diálogos gravados. 

Probas orais 

(PO) 

 

 Exposición dos seus propios traballos vía Webex. 

 Resposta a preguntas feitas na clase on-line. 

 Lectura de textos do libro ou noticias de prensa. ( Niveis avanzados) 
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7.3.5. Avaliación ordinaria. 

 Cando unha alumna ou alumno non acade o 5/10 de media das tres avaliacións deberá presentarse a unha proba final, oral e escrita, de toda a 

materia impartida. A valoración desta proba é sobre 10 puntos, dos cales, 2 puntos corresponderán á parte oral (compresión dun audio e expresión 

oral dun determinado tema a escoller entre tres) e 5 puntos á parte escrita (comprensión de textos escritos: 1 puntos; expresión escrita (redacción): 

1.5 puntos e manexo das estruturas gramaticais: 2.5 puntos, dos cales, 1 punto corresponderá á parte teórica e 1.5 á práctica ( descontaranse un 

máximo de 2 puntos  a 0, 10 por cada falta de ortografía )2 puntos para as tarefas propostas do día a día para asimilar os contidos, e finalmente, 

1 punto por a participación e interese fronte a materia. 

 

7.3.6. Avaliación extraordinaria 

 

     No caso de non superar a materia na avaliación ordinaria, deberán presentarse á proba extraordinaria, na que deberán examinarse da materia 

programada na súa totalidade. A proba será oral e escrita e valorarase conxuntamente sobre 10 puntos cos mesmos criterios de cualificación cós 

descritos na avaliación ordinaria. 
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8. A TEMPORALIZACIÓN DOS CURSOS. 

 

Os primeiros días do curso, cada profesora do departamento informará aos alumnos e alumnas de tódolos aspectos da 

programación. Dedicarase, xa que logo, unha parte importante da primeira sesión a mostrarlles basicamente os contidos obxecto de 

estudo incidindo sobre todo nos contidos mínimos, a SÚa temporalización, a metodoloxía didáctica, os procedementos e os 

instrumentos de avaliación (tipos de probas), os criterios ou sistema de cualificación e o programa e/ou actividades de reforzo e 

recuperación de pendentes. 

 

Así mesmo, para completar este apartado, cada membro do departamento, entre outras indicacións que considere pertinentes 

(incluídas respostas ás posibles preguntas ou dÚbidas do alumnado sobre o desenvolvemento xeral da materia nas clases), aproveitará 

eses primeiros días para avanzarlles aos alumnos e alumnas a información sobre as actividades complementarias e extraescolares 

que o departamento ten previsto realizar no presente curso escolar. 

 

Tamén, naturalmente, cada profesor indicará ao alumnado o material necesario para as clases e, se cómpre, asesoralo para que 

adquira o máis adecuado. 

Finalmente, daráselle unha breve información sobre a bibliografía que pode consultar para, chegado o caso, completar o estudo da 

materia. 

 
1ºESO 

 
1EIRA AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 

 
3EIRA AVALIACIÓN 

25 sesións 24 sesións 18 sesións 

Unidades 1 e 2 Unidades 3 e 4 unidades 5 e 6 
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2ºESO 

 
1EIRA AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3EIRA AVALIACIÓN 

23 sesións 21 sesións 18 sesións 

Unidades 0,1 e 2 de 2ºESO unidades 3 e 4 unidades 5 e 6 

 
 
 

3ºESO 
 

1EIRA AVALIACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

3EIRA AVALIACIÓN 

24 sesións 21 sesións 18 sesións 

 unidades 0,1 e 2 de 3ºESO unidades 3 e 4 unidades 5 e 6 

 
 
 
 

4ºESO 
 

1EIRA AVALIACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

3EIRA AVALIACIÓN 

34 sesións 31 sesións 25 sesións 

3º Eso e unidades 0, 1 e 2. unidades 3 e 4. unidades 5 e 6. 

 
 

 

1ºBACH 
 

1EIRA AVALIACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

3EIRA AVALIACIÓN 

26 sesións 21 sesións 20 sesións 

unidades 1 2 3 e 4 unidades 5 6 7 e 8 en parte. unidades 8 parte final 9 e 10. 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

317  

 
 

2ºBACH 
 

1EIRA AVALIACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

3EIRA AVALIACIÓN 

36 sesións 31 sesións 26 sesións 

unidades 1,2,3 e 4 5,6,7 e parte da 8. unidades 8 a parte restante 9 e 10 
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           9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 
 
 

9.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO COA AXUDA DA PROGRAMACIÓN: PROCESOS DE MELLORA. 
 
 

 
 

 

 Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica: 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo? 
    

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos? 
    

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización? 
    

4.- Engadiuse alGÚn contido non previsto á programación? 
    

5.- Foi necesario eliminar alGÚn aspecto da programación prevista? 
    

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas 
    

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia? 
    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ? 
    

9.-   Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a sÚa avaliación? 
    

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver? 
    

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica comÚn para todo o departamento? 
    

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula? 
    

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados? 
    

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado? 
    

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma? 
    

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares? 
    

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos? 
    

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc. 
    

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación 
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20.- Fixáronse criterios para a avaliación final? 
    

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria? 
    

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes? 
    

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes? 
    

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar? 
    

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares? 
    

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE? 
    

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas? 
    

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos? 
    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15) 
    

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso 
    

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro? 
    

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia? 
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9.2. AVALIACIÓN DO PROCESO DA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
 

 

 

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Promovese a participación de todo o alumnado e tense en conta a sua participación?         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de reforzo para os alumnos con dificultade?          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- As actividades programadas son axeitas o nivel do alumnado?         

6.- As instrucións e as orientacións son claras e directas para o alumnado?         

5.- Foméntase estratexias no momento de empregar certos contidos?         

6.- Incorpóranse o manexo das Novas Tecnoloxías no ensino-aprendizaxe?         

7.- As relación que se fomentan na aula son positivas e beneficiosas para o traballo na aula?         

8.- Ofréceselle o alumnado suficiente material adicional para acadar os obxectivos?         

9.- Fago a asinatura amena e interesante?         

10.- Os criterios de avaliación foron previamente explicados?         

11.- O rítmo e o clima da clase é axeitado?         

12.- Propongo actividades para facilitar a aprendizaxe de forma autónoma?         

13.- Respondo as preguntas fomentando a participación e o desenvolvemento da parte práctica?         

14.- Fomento o manexo das Tics por mor dunha nova Cuarentena?         
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10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
 10.1. Organización das actividades de pendentes. 

 
No caso da materia de francés non temos alumnos coa a materia pendente para o Curso 2021/2022. 

Ainda asi por mor a que esto sucedera e ser precavidos, temos uns cuadernillos cos contidos a traballar máis importantes de cada tema que os 

alumnos teñen que acadar. As actividades resoltas serán entregadas as profesoras de francés que lles imparten clase no curso actual, ou no seu 

defecto, pola xefa do departamento, no prazo fixado .  

A forma de avaliar ese alumno coa materia pendente será o seguinte: 

 50% nota: Para as tarefas ou dossiers propostos. Para ter o 100% da nota nesta apartado, os boletíns de actividades teñen que ser 

entregados en tempo e forma e deben estar minimamente ben resoltas.   

 50% nota: Un único exame que se realizará nas datas que determine a Xefatura de Estudos con respeto aos alumnos coa materia 

pendente. 

 Oportunidade: Daselles a oportunidade de presentarse os examens parcais do curso que corresponde a materia pendente. 

 

Unha vez tidos en conta as anteriores porcentaxes, se a nota final é cinco ou superior a cinco, o alumno aprobará  a materia pendente. Se a nota 

é inferior a cinco, terá que presentarse a proba extraordinaria no mes de setembro, en acorde coa data fixada pola xefatura de estudos. 

 

As actividades que terán que entregar constarán: 

Por unha banda de tarefas xa feitas na clase e pola outra de tarefas semellantes as propostas nos exámenes. 

Habrá exercicios de Compresión Escrita que implican resposta escrita, exercicios de gramática ( tanto de transformación como de ocos a rellenar), 

exercicios de emprego correcto de vocabulario, e un pequeño exercicio de Expresión escrita. 
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 10.2.  Recuperación e avaliación da materia pendente na ESO e no BACHARELATO: 

 

 Nos cursos da Ensinanza Secundaria Obrigatoria (excepto en 4º ESO, nivel terminal), os contidos que se avaliarán son os que se 

sinalan para o nivel a recuperar como Contidos mínimos.  

     O alumnado que teña pendente a segunda lingua estranxeira Francés recibirá periodicamente diversos materiais para ir traballando ao 

longo do curso. Estes traballos serán entregados á profesora responsable e, a través deles, comprobarase o progreso. Os ditos materiais 

consistirán en exercicios de reforzo, de ampliación, en realización de fichas de léxico e outras tarefas como descricións e redaccións. Estas 

actividades valoraranse sempre tendo en conta o interese, o progreso e esforzo persoal, e a entrega dos traballos cumprindo o prazo. Coa entrega 

dos traballos, rematados e correctamente realizados ; o valor destas tarefas será do 50% da nota. A maiores terá que facer un examen cos 

contidos mínimos que o profesor lles ira indicndo. 

 

   De non se cumprir coas condicións descritas, o alumnado co Francés pendente terá que  presentarse a proba extraordinaria de Setembro 

nas datas que se establezan no centro para este fin. Unha destas probas será oral e a outra escrita. A proba oral supoñerá un 20% da nota final 

e as escritas un 80%. 

 

 Para a recuperación da materia pendente no Bacharelato, os contidos que se avaliarán son os que se sinalan para cada nivel  

materia como Contidos mínimos. Ademais, os/as alumnos que tivesen que recuperala entregarán tres traballos durante o curso 

que contará un 50%, segundo as pautas e calendario que se lles indique e deberán realizar unha proba final que contará o outro  

50% da nota. Se os traballos non foren entregados, a cualificación da proba final constituirá o 100% da nota da pendente. 
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11. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS (BACHARELATO). 
 

 

11.1. Procedementos para cursar a Materia de Francés en 2º de Bacharelato. 

 

 

Temos claro dende o Departamento de Francés que para cursar a materia de Francés en 2º de Bacharelato e necesario habelo cursado 

no curso anterior e decir en 1ºde Bachareleto ou acreditar un título oficial que demostre haber acadado un Nivel A2/B1. 

Ofréselles a posibilidade de facer unha proba elaborada pola a profesora de nivel donde se incluen a Comprensión Escrita e Oral e a 

Expresión Escrita e Oral. A proba constará entón de catro partes, tódolos exercicios da proba serán elaborados en base o libro de texto 

de 1º de Bacharelato que é realmente un recopilatorio de tódala Educación Secundaria Obligatoria. 

 

11.2. Procedementos para Cursar a Materia de Francés en 1º de Bacharelato. 

 

 

No caso dos alumnos novos que queiran cursar Francés en primeiro de Bacharelato preferiblemente sería máis útil para o bo 

funcionamento da clase que estén en posesión dun nivel A2. Aínda así admitiranse alumnos novos xa que como especifiquei no párafo 

de arriba o libro é un verdadeiro recopitulatorio de tódala materia empezando dende un nivel moi básico. 

Preparase un test para comprobar o nivel do novo alumnado xa que como sabemos moitos acuden a academias de idiomas da cidade 

e asi poder ter un criterio máis real sobre o nivel. 
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    12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO    

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

 12.1. Procedementos de avaliación inicial 

 12.1.1 Planificación do curso.  Nas dúas primeiras semanas do curso, pediraselle ao alumnado que cubra uns cuestionarios, adaptados a cada 

nivel, sobre diferentes aspectos da lingua francesa  e da cultura dos pobos francófonos. Así mesmo, desenvolveranse na clase diferentes 

actividades de comprensión oral para observar o grao de adquisición do alumnado (espontánea, no caso do alumnado que cursa a materia por 

primeira vez ou creado, no caso daqueles alumnos que xa o teñen cursado con anterioridade). En base aos resultados tomaranse as decisións 

oportunas con respecto ás pautas didácticas a seguir no curso. En calquera dos casos, cumprirá, en tódolos niveis, axustar a avaliación da materia 

á progresión dos discentes, asegurándonos de realizar unha aprendizaxe  con base firme e significativa. 

 

 12.2. Avaliación ordinaria 

 

     Cando unha alumna ou alumno non acade o 5/10 de media das tres avaliacións deberá presentarse a unha proba final, oral e escrita, de toda 

a materia impartida. A valoración desta proba é sobre 10 puntos, dos cales, 2  puntos corresponderán á parte oral (compresión dun audio e 

expresión oral dun determinado tema a escoller entre tres) e 5  puntos á parte escrita (comprensión de textos escritos: 1 puntos; expresión 

escrita (redacción): 1.5 puntos e manexo das estruturas gramaticais: 2.5 puntos, dos cales, 1 punto corresponderá á parte teórica e 1.5 á práctica). 

2 puntos corresponden as tarefas cotiás, e finalmente 1 punto polo interese fronte a materia. 

 

 12.3. Avaliación extraordinaria 

 

     No caso de non superar a materia na avaliación ordinaria, deberán presentarse á proba extraordinaria, na que deberán examinarse da materia 

programada na súa totalidade. A proba será oral e escrita e valorarase conxuntamente sobre 10 puntos cos mesmos criterios de cualificación 

cós descritos na avaliación ordinaria. 
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13. MEDIDAS DE  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

A atención a diversidade na ESO, pódese tratar de diferentes formas: 

 

a) Alumnos que necesitan unha adaptación curricular. Neste caso, os alumnos traballarán fichas e exercicios que o profesor lles proporcionará, 

independientemente do traballo da clase. De todas formas as actividades LÚdicas, orais ou de comprensión oral , deberán facelas co resto da clase, 

sempre que sexa posible. 

b) Alumnos que necesitan algÚn reforzo. Neste caso, o alumno seguirá o ritmo da clase, pero complementando o seu traballo con exercicios máis 

sinxelos ou repetindo algÚns para comprender mellor. 

 

 

Alumnos que teñen un nivel superior ó resto da clase. As veces hai alumnos, que naceron ou viviron nun país francófono, e que por conseguinte 

dominan a lingua francesa, especialmente a lingua oral. Estes alumnos farán exercicios gramaticais de nivel superior, e sobre todo lecturas e resumes 

ou comentarios de textos que lles Plans de traballo para a superación das materias pendentes. 

 

 

 13.1.  Atención á diversidade na metodoloxía. 

Corresponde ao profesor  do  grupo  clase  detectar  deficiencias  ou  sobredotación  e  en  qué  grado  necesitan  apoio  extraordinario.  Partindo  dos  

contidos  mínimos procuramos  ao  longo  do  curso  escolar:  Facilitar  estratexias  aos  alumnos  que  teñen  mais  dificultade Propoñer  actividades  

complementarias  en  función  dos coñecementos.   Motivar aos alumnos mellor dotados ou mellor formados confiándolles tarefas con maior grao de 

dificultade de xeito que enriquezan a sÚa aprendizaxe. Para os alumnos que non cursaran francés en anos anteriores e/ou teñen un nivel mais baixo 

que o resto do grupo adaptaránselles os contidos facéndolles asequible a materia dese curso e proporáselles material complementario para 

subsanar as carencias. Avaliaráselles en función da SÚa actitude e da SÚa progresión persoal ao longo de todo o curso. En resumo, trataremos de 
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axustar na medida do posible, a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do noso alumnado e facilitarlles recursos e estratexias variadas. 

 

 13.2. Atención á diversidade en alumnos con dificultades. 

Corresponderá ó profesor a graduación e categorización das dificultades nas actividades de xeito que introduza as variacións convintes e acomode 

a SÚa metodoloxía ás necesidades do seu alumnado, establecéndose, nos materiais elexidos, repertorios de actividades de baixa, media ou alta 

complexidade. o Actividades de reforzo / fotocopias de actividades entregadas polo profesor  Estudio dos contidos gramaticais e de vocabulario 

básicos  Realización de diversos exercicios de comprensión oral e escrita. 

 

 13.3.  Actividades de ampliación. 

Finalmente, para os alumnos que progresan satisfactoriamente nos niveis básicos ofréceselles en cada Unidade didáctica actividades de 

ampliación: Mediante o uso de Moodle con actividades complementarias de progresiva dificultade con respostas integradas que permiten a 

profundización dos coñecementos adquiridos á vez que facilitan a autoevaliación. Tales actividades tambén estarán impresas en conserxería. 

         

 13.4. Adaptacións curriculares. 

Coas indicaciones do Departamento de Orientación, o Departamento elaborará adaptaciones curriculares a aqueles alumnos que manifesten 

dificultades especiales de aprendizaxe ou de integración na actividade ordinaria do centro, dos alumnos de alta capacidade intelectual e dos 

alumnos con discapacidade. O Noso Departamento dispón de materiais específicos coun grao de dificultade menor ao libro de texto, e otros dunha 

dificultade maior. 

 

 

 13.5. Plan de Pendentes. 

Ao principio de curso, entregamos aos alumnos pendentes de Francés un informe cos contidos e modo de recuperación do curso en cuestión. En 

todo caso, o proceso de Recuperación da asignatura é o seguinte: O profesor entregarálle ao alumno unha serie de fichas que este deberá ir 
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entregando nas datas sinaladas ata completalas todas. Cando o profesor o considere oportuno no prazo estipulado, e deacordo co alumno, este 

realizará un exame que versará sobre o que o alumno traballou ao longo dos meses anteriores, tendo en conta sempre os mínimos esixibles e os 

estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación. 

Sin olvidar que por outra banda os alumnos deberán facer cada certo tempo reunión coa Xefa de Departamento para entregarlles  

as fichas. 

 

Se un alumno cursa ó ano seguinte a materia de francés e aproba terá aprobado automáticamente o curso anterior que tiña pendente, exemplo: 

Se un alumno que ten pendente o francés en 2º da ESO cursa esta materia en 3ºESO e a aproba en Xuño terá a materia de 2º recuperada. 
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14.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE E TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

 
 

14.1. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. PROXECTO LECTOR. 

 

Aprender unha lingua estranxeira vai intrinsecamente unido co feito da lectura e da cultura no seu máis amplo sentido. 

Durante as clases de francés adicaremos un tempo á lectura para fomentar a sÚa práctica polo alumnado, escollendo textos variados e interesantes 

para eles. Tendo en conta que contamos só con dÚas horas á semana, tentaremos que a lectura se adapte o máis posible ás nosas actividades, 

procurando que os diferentes textos que leamos nos sirvan para acadar tamén outras competencias, sobre todo comprensión e expresión en lingua 

francesa e coñecemento da cultura francófona. No instituto creose un Proxecto do Club chamado Papalibros no que tamén fomentamos o hábito 

da lectura: O curso pasado ampliamos a nosa Biblioteca persoal coa compra de uns 5 libros de lectura.  

.Aportacions ó Proxecto Lector e o Proxecto do Club do centro: 

 Pochette Lecturas de clase el ibros de texto. 

 Libros de lectura  obligatorios do departamento para ler porcurso: 

 1ESO.Zorro. EdVicensVives.Niveau0 

 2ºESO. Le Roir Arthur et les Chevaliers de la table ronde. EdAlhambra-Longman. 

 3ºESO. Le journal de Caroline. Ed. Alhambra-Longman. 

 

 4ºESO.Michelet l’autre. EdVicensVives. 

 1ºBACH.Mystères dans le Showbiz. EdVicensVives 

 2ºBACH. Thérèse Raquin. Ed.Pochette 
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 Traballos escritos sobre as obras de teatro, as peliculas, os video clips,as cancións. 

 

14.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICS. 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira vese claramente favorecida por un contacto real co país  ou coa lingua en cuestión. Na actualidade este 

aspecto resulta claramente  favorecido coa aparición das novas tecnoloxías que nos permiten acceder a Internet e escoitar  a radio, ler a prensa do 

día ou visionar videoclips coa mÚSICa máis actual. 

Este apartado vai moi en relación co material dixital que se emprega e se pode empregar por mor da Covid. As TICs son consideradas 

como unha ferramenta que estimula o interese do alumnado en xeral. Vesaxe: 

 O ordenador da aula para a reprodución de audios cos que traballar. 

 O proxector e a pantalla dixital para traballar con imaxes, ver vídeos, películas... 

 O móbil, en casos puntuais, para a consulta de información ou a reprodución a través de aplicacións nel contempladas (Radio France, 

France FR…..). 

 Prensa dixital, coa que podemos estar en contacto coa actualidade lusa, traballar temas de opinión universais... O xornal dixital de 

referencia é PÚBLICO (Le Monde, Le Figaro Magazine……). 

 Canales de televisión a través da rede (TV1), fornecedores de materiais de traballos frecuentemente. 

 A Internet, particularmente sites para traballar contidos específicos cos alumnado nacido e criado na era dixital vai traballar de forma 

cómoda, natural. 

 

 

Empregánse soportes dixitais na aula como a pizarra dixital e o ordenador para poñer de manifesto todo o material dixital que acompaña o libro 

de texto. Ditos Cds presentan un soporte de animación e sons que motivan os alumnos sobretodo os da Etapa de Educación Secundaria. 

Potenciamos nos grupos de alumnos que xa cursaban o francés o curso pasado a importancia do manexo da Aula Virtual e da Plataforma de 
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video-conferencia WEBEX 

Dende o Departamento de Francés queremos contribuír ó fomento das novas tecnoloxías intentando que, a lo menos dÚas veces por mes,  

para que a  clase se leve a cabo na aula de informática. Isto dependerá en gran medida da disponibilidade da devandita aula. 

 

Non podemos olvidar que o fomento das TICs ten como finalidade unha importante contribución no desenvolvemento das Competencias Básicas vexamos algunas que afectan a 

área de francés: 

Competencia en Comunicación Lingüística: xa que as TICs empregan a lenguaxe tanto escrito como oral en todo momento para transmitir a información. 

Competencia Social e Cidadá: as Tics poden axudar a que o alumnado coñeza mellor a sociedade na que vive, o que conleva a actitudes solidadrias e democráticas en acorde coa 

mesma. 

Competencia Cultural e Artística: Coñecer países francófonos e viaxar polas as suas cultural como si fose en tempo real. 

Competencia de Aprender a Aprender:Favorecen a adquisición de certas habilidades e estratexias por parte do alumnado a hora de traballar coas TICs gracias as f ontes de 

información e recursos que estas ofrecen. 

Competencia de Autonomia e Iniciativa Persoal: potenciar a capacidade de poder elixir con criterio propio, fomentando o arraigo, a personalidade e os ideales do alumno a hora 

de realizar traballos e actividades nos que teña que reflexionar e tomar decisión propias. 
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14.3. PROGRAMACIÓN PARA O TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

O preámbulo da LOMCE e no DECRETO   86/2015, de 25 de junio, contempla a necesidade de adquirir dende idades temperás competencias 

transversais como: o pensamento crético, a xestión da diversidade ou a capacidade de comunicar e catitudes clave tales como:a confianza 

individual, o entusiasmo, a constancia e a aceptación fronte o cambioE afirma que “ no contexto do cambio metodolóxico que a LOMCE propugna 

se debe de abordar esta necesidade de forma transversal ao incorporar a Educación Cívica e constitucional a tódalas asinaturas durante a 

educación obrigatoria de forma que a adquisición de competencias sociais e cívicas se incluia na dinámica cotiá dos procesos de ensino – 

aprendizaxe, e se potencie de este xeito, a través dun plantexamento conxunto, a sua posibilidade de transferencia e carácter orientador. 

Nesta materia de francés 1eiro e 2º Lingua Extranxeira pretendemos ensinar a os nosos alumnos, a lingua e a cultura dos psíses francófonos e o 

facelo, o noso alumnado debe cuestionarse sobre a noso propia cultura o comparar costumes e hábitos de vida diferentes a os nosos. 

Nos libros de textos elixidos para este curso escolar en tódolos cursos se tratan o temas transversais que educan os alumnos en valores 

democráticos que pretendemos inculcarlles: 
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VALORES TRANSVERSAIS QUE SE VAN A 

TRABALLAR 

GRUPOS DE TRABALLO 

• CREATIVIDADE. 1º/2º/3ºESO 

• A VIOLENCIA DE XÉNERO 1º/2º/3º/4ºESO 1º/2ºBACH 

• OS CONTIDOS  SEXISTAS E OS ESTEREOTIPOS QUE SUPOÑAN DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL 1º/2º/3º/4ºESO 1º/2ºBACH 

• EDUCACIÓN PARA A PAZ E A CONVIVENCIA. 1º/2º/3º/4ªESO 1ª/2ªBACH 

• A SOLIDARIDADE. 1º/2º/3º/4ªESO 1º/2ºBACH 

• O RESPETO PARA OS DEMÁIS. 1º/2º/3º/4ªESO 1º/2ºBACH 

• A IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES. 1º/2º/3º/4ªESO 1º/2ºBACH 

• EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL 
• ( Refexionando sobre a necesidade de coidar o planeta, a natureza que nos rodea, as ciudades donde vivimos 

e as que visitamos) 

1º/2º/3º/4ºESO 

• EDUCACIÓN PARA A SAÚDE(Interelacionando o deporte coa a boa alimentación). 1º/2º/3º/4º ESO 

• A ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 1º/2º ESO 

• O CONSUMO RESPONSABLE DAS COMPRAS. 1º/2º/3º/4ºESO 1º/2ºBACH 

• A EDUCACIÓN VIAL. 1º/2º ESO 

• RESPONSABILIDADE. 1º/2º/3º/4ºESO 1º/2ºBACH 
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14.4. PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 

O IES de Melide apostou fai tres anos por integrar un Plan de Convivencia co fin de manter un bo ambiente no centro e respetar as 

normas de convivencia. 

 

 OS OBXECTIVOS 

 

O Plan de Convivencia tratará de conseguir os seguintes obxectivos derivados da análise feita no apartado anterior. 

 

1) Facilitar a toda a comunidade educativa instrumentos e recursos en relación coa promoción da cultura da paz e coa detección e 

resolución de conflitos nocentro. 

 

2) Sensibilizar a todos os sectores da comunidade escolar da necesidade de formarse en habilidades sociais como medio de contribuír á 

prevención e resolución pacífica de conflitos en todos osámbitos. 

 

3) Concienciar aos membros da comunidade educativa da necesidade de coñecer e respectar os dereitos e deberes do alumnado, 

profesorado, persoal de administración e servizos e dasfamilias. 

 

4) Fomentar no centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e 

avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes emulleres. 

5) Facer ver a importancia que ten unha axeitada convivencia escolar para a mellora dos resultadosacadémicos. 

6) Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución dos conflitos que puidesen xurdir no centro, e considerar o 

conflito como algo      inherente á vida cotiá e susceptible de ser utilizado como medio de aprendizaxe na busca de solucións baseadas 

en actitudes democráticas e dialogadas. 
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7) Procurar a mellora do clima escolar mediante cambios físicos, materiais e organizativos do centro que faciliten a convivencia e a 

consecución dos obxectivos educativos marcados. 

 

8) Favoreceremos a integración dos membros da comunidade educativa na vida do centro mediante a mellora do Plan de 

Acollida. 

9) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que contribÚAn á construción de 

comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e liberdade.  

 

 OBXECTIVOS DO PROFESORADO PARA A CONVIVENCIA. 

 

• Concienciar ao profesorado do centro para a participación activa e con respecto ao consenso na dinamización da convivencia escolar. 

PLaN De CoNViVeNCia ieS De MeLiDe 

• Procurar para o profesorado unha formación realista e ÚTIL na prevención e resolución de conflitos. 

• Considerar a convivencia non só como aspecto organizativo ou unha mera aplicación de medidas disciplinarias, senón como 

competencia educativa social que pase a formar parte da formación do alumnado. 

• Facilitar ao profesorado instrumentos e recursos así como procedementos áxiles e sinxelos cando se faga necesaria a corrección de 

actuacións contrarias á convivencia e a adopción de sancións. 

• Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade, moi en especial daquelas interdisciplinares e do traballo por 

proxectos. 

• Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias clave, particularmente as competencias sociais e cívicas 

 

 



Programación de Francés 2021/2022                                                                                Marta González Costoya 

335  

 AULA DE CONVIVENCIA 

O funcionamento da aula de convivencia procura substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado do seu 

dereito de asistencia ao centro, como consecuencia da imposición de medidas correctoras, buscando a reincorporación á sÚA propia aula no 

menor tempo posible, na forma que se recolle no artigo 8.4.d) do decreto 8/2015. Sempre que os recursos do centro o permitan, crearase 

unha aula de convivencia que terá como   obxectivo fundamental  dotar  ao  centro  dun  espazo  e  tempo  estable  para  axudar  ao  alumnado  a  

reflexionar  e  solucionar  eficazmente  os  seus conflitos sen afastalo do seu contexto ordinario. Permitirá traballar con este alumnado dunha 

maneira individualizada atendendo á sÚA situación persoal, familiar e tendo en conta a sÚA traxectoria escolar e o historial de condutas 

disruptivas obxecto de modificación. 

 

 

 COLABORACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS COA AULA DE CONVIVENCIA. 

Atenderá a Aula de Convivencia o profesorado con dispoñibilidade horaria (gardas) comprometido co programa, persoal do 

departamento de Orientación e Xefatura de Estudos, os cales serán coñecedores dos motivos polos cales está alí o alumnado e 

colaborarán no proceso de reflexión do mesmo, supervisarán as tarefas académicas e axudaralles na resolución das súas dúbidas ou 

dificultades . 

O Departamento de francés participou nos cursos ofertados polo centro durante o primeiro ano de implantación para elaborar o Plan 

de Convivencia o que implica que está plenamente comprometido co programa e pondrá as suas horas de garda si as necesidades o 

requiren a disposición do Centro para  atender os alumnos que necesitan acudir a aula de convivencia. 

 

 

Sendo un obxectivo fundamental do Centro, en tanto que centro educativo, conseguir a plena integración de todos os membros da 

comunidade educativa, en especial do alumnado e dende a perspectiva de que só pode ser respetado aquilo do que te sintas partícipe 

e protagonista, dende o Departamento inténtase contribuír á plena consecución deste obxectivo con iniciativas como as seguintes: 
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 Inculcar o perigro que xeneran as redes sociales e conciencialos do seu bo uso e manexo. 

 Participación dos integrantes do Departamento en todos os foros do centro nos que se debatan os problemas e as estratexias derivadas 

da convivencia. 

 Promoción da integración do alumnado nos diferentes proxectos dos centros que trarten sobre a educación en valres para sensibilizalos 

co seu entorno escolar. 

 Debates, obras de teatro, videos e películas…. 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES. 

 

     O curso 2021-2022 segue a ser, moi ó noso pesar, un curso especial. A pandemia de COVID-19 transformou a vida de todos e afectou 

especialmente ás actividades complementarias e extraescolares, que, á espera do que suceda, deberán ser mínimas, controladas e 

preferentemente internas. Haberá que renunciar aínda, polo tanto, a todo o que supoña un risco manifesto para o alumnado, o que non 

impide facer unha previsión do que se organizaría se a situación da pandemia mellora ata o punto de permitir retomar visitas, viaxes. 

 

 1ª AVALIACIÓN: Temos previsto grabar uns videos de presentación nos niveis da ESO e colgalos na aula virtual para que 

poidan ser vistos por todos. 

Temos pensado tamén poñernos en contacto cun Centro Francés para crear un Proceso de Hermanamento.Esto permite que 

os alumnos vaian practicando o idioma a través de e-mail ou video-conferencias. 

 

 2ª AVALIACIÓN: Co grupo reducido de 2ºBACH pensamos en ir a ver unha obra de teatro a Santiago, todo isto si a pandemia 

o permite. 

Se a situación actual mellorase pretendíamos realizar unha viaxe a Bordeaux cos alumnos de 1ºBACH que son un grupo moi 

reducido. 

 

 3ª AVALIACIÓN: Como sole ser a máis curta pensábamos en elaborar un mural sobre os países francófonos cos alumnos da 

ESO. Neste caso por ser último trimestre non involucraríamos o alumnos de Bacharelato. 
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16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

 16.1. Marco lexislativo 

 

 Esta programación foi elaborada segundo o disposto na Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, 

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

Autónoma de Galicia e Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relación entre as competencias, os contidos e os 

criterios de evaluación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato e a resolución do 27 de xullo de 2015, 

da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 

2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia..   

                                           

 

 16.2. Mecanismos de revisión  

A programación didáctica revisarase trimestralmente es si fose necesario a cada vez que as dúas profesoras de francés o necesiten.  

Tendo en conta a puntuación dos indicadores de logro modificaranse todos os aspectos que sexan necesarios para mellorar a práctica docente. 

Por outra banda, analizaranse nas CCP que se convoquen durante o ano, a viabilidade de coordinar programacións de distintos departamentos 

(por exemplo, dos de linguas) para a posta en práctica de actividades plurilingües, sobre todo nos dous primeiros cursos da ESO, especialmente 

as orientadas a tratar a transversalidade. 
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Mecanismos de avaliación e modificación da programación didáctica 
 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica  Escala  

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos obxectivos e estándares do Currículo?     

2.- Secuenciouse e temporalisouse as unidaes tendo en conta os contidos que foron reforzados e 
impartidos?     

3.- Atemporalización axústase os contidos impartidos e non impartidos?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario engadir aprendizaxes mínimos en alguna avaliación?     

6.- Secuenciáronse os estándandares en función da temporalización?     

7.- Engadiuse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Tiverónse en conta as actividades de ampliación e reforzo?     

9.- Relacionouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10. Asociaronse os estándares as competencias que van aser traballadas?     

11.- Elaboraronse as estratexias metodolóxicas por mor da Covid 19?      

12.- Propuxose material on-line na aula virtual simultáneamente en cao de algún contaxio?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Os crietrios de avaliación están axustados a temporalización?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial de materia impartida a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato una preavaliación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Facilitouse o alumnado os criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación?     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22-  Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Propuxéronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse as probas escritas en función das aprendizaxes mínimas?     

25.- Incorporanrose as Tics como novo mecanismo de traballo en caso de Confinamento?     
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 16.3  Modificacións da programación didáctica 

 A presente programación didáctica atívose ó cumprimento en materia lexislativa da 

 

 Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2021/2022. 

 

    

                                                                                                     Melide, 15 de SETEMBRO de 2021. 

 

 

 

                                                                                       A xefa do departamento: Marta González Costoya 
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