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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

     Este curso 2021-22, o Departamento de francés segue sendo unipersoal. Dou clase en 

1º ESO A e B, en 2º ESO A e B, en 3º A-B e en 4ºA-B. Son todos de segunda lingua 

extranxeira e en cada un deles dou dúas horas agás en 4º ESO A-B no que dou 3 horas 

semanais. En total 13. Tamén dou tres horas de Latín en 4ºESO A-B e 1 hora de apoio 

de Lingua Castelá en 2ª ESO A e outra en 2º ESO B. O Departamento conta cun total de 

18 horas lectivas máis a hora de Xefatura de departamento. 

 

 

Lexislación empregada para a presente programación: 

 

      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. 

 

      Esta resolución ten en conta: 

 -A modificación realizada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que establece unha 

nova organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.  

-O Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, e que estableceu o currículo básico desas 

dúas etapas.  

-O 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 que  se dita en 

exercicio das competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos básicos 

regulados a nivel estatal. 

 

      Ademáis temos en conta tamén: 

     -Orde do 19 de maio de 2021, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

nos centros sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Nos artigos 10 

(puntos 2 e 3) correspondente as sesións de avaliación e no artigo 11 (puntos 1 e 2) 

correspondente ás probas finais recolle que  :      

“Artigo 10.  Sesións de avaliación 

2.- As sesións de avaliación final ordinaria do alumnado da educación secundaria obrigatoria 

…..deberán realizarse a partir do día 6 de xuño de 2022. 

3.- Deberán realizarse a partir do día 23 de xuño de 2022 as sesións de avaliación final 

extraordinaria do alumnado da educación secundaria obrigatoria, ……. 

 

Artigo 11.  Probas finais 
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1. O alumnado de educación secundaria obrigatoria con materias pendentes de cursos 

anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se realizará antes de rematar 

o mes de maio de 2022. …... 

2. As probas finais da convocatoria extraordinaria para a educación secundaria obriga 

toria, …. realizaranse entre o 20 e o 22 de xuño de 2022.” 

      -Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022. Normas específicas relativas a metodoloxías 

na aula e programación, o seguinte: 

30. As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá  no 

caso de ensino a distancia. 

30. Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que 

non poida seguir a ensinanza telemática. 

Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento 

continuo do curso polo alumnado. 

          -Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): aprender, 

enseñar, evaluar. Forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, que 

ha unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 

europeo. 
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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. 

 

1º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 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. 

 B1.1. 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 

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

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 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.). 

(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.  

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 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 

 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 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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.  

 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, 

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. 

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. 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para 
entender e facerse entender.  

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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. 

 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, 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 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 SLEB3.4. Comprende información esencial 
e localiza información específica en 

 CCL 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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. 

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

material informativo sinxelo como menús, 
horarios, catálogos e listas de prezos. 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 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, 

 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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", "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. 

formato dixital, cunha presentación limpa e 
ordenada. 

 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.  

 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 

 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 
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 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 
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 

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 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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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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 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 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

16 

 

1Contidos sintáctico-discursivos 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); explicativas (parce que). 

 Relacións temporais (avant, après). 

 Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 

 Negación (ne/n’…pas). 

 Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?). 

 Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); 
intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 

 Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a 
posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade (xénero e número dos adxectivos regulares). 

 Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

 Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir de + heure); frecuencia (d’habitude). 

 Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 

2º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 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; 

 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 

 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 
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 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.). 

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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  
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 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 

 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, e 
reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información moi básica, 
manifestar os seus gustos, facer 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado 
parecido.  

 Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

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

 Petición de axuda. 

 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. 

invitacións e ofrecementos elementais 
(invitar a ir a unha actividade, pedir ou 
ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar 
indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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 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. 

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

 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 da súa idade. 

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

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC  

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción:  

 Planificación: 

 Mobilización e coordinación das propias 

 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 

 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 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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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 
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.).  

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. 

seu nivel escolar. 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal moi 
básica e relativa aos seus datos persoais, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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 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:  

 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 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CD 
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 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 (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

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

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

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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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 
descoñecemento e a certeza. 

 

1Contidos sintáctico-discursivos 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus, le moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). 

 Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 

 Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 

 Negación (pas de, rien). 

 Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

 Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je 
voudrais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 
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1Contidos sintáctico-discursivos 

 

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso 
(pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos dun e de varios propietarios);a cualidade 
(formación regular e irregular dos adxectivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + 
Adj., une boîte, un paquet); o grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), destination (aller + contraction à). 

 Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); 
secuenciación (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

   Expresión do modo. 
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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 

 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. 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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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. 

 B1.2. 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 

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. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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previamente traballadas e referidas a 
temas moi coñecidos dos ámbitos persoal 
e educativo (datos persoais, gustos e 
hábitos, materias que cursa, etc.), 
adecuado ao seu nivel escolar, actuando, 
de ser o caso, como mediación lingüística. 

 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. 

a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 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: 

 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 aos 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CSIEE 

 CD 

 SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia 
suficiente en xestións e transaccións 

 CCL 

 CAA 
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 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. 

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. 

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. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

  

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 

 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 
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 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 (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, 

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

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 
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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. 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.  

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). 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Mobilización e coordinación das propias 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para 
producir textos (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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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 
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 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. 

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). 

 CD 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 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 

 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. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases a partir 
das experiencias e os coñecementos 

 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 



 

 

33 

 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 

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 
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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:  

 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce 
que). 

 Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 

 Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 

 Negación (negación nos tempos compostos). 
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 Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 

 Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (avoir besoin de + infinitif, il faut); obriga/prohibición (il faut, 
verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (avoir envie de) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ 
difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) 
trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

 Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; divisións (au … siècle, en (année)); indicacións de tempo (après-demain, avant-hier, tout de suite); duración 
(maintenant); anterioridade (l y a…que); posterioridade (plus tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

 Expresión do modo. 
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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. 

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

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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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.  

B1.2. 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 

resposta, etc.) e inferindo o que non se 
comprende e o que non se coñece 
mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións formulados de 

CCL 

CAA 

CSC 
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gran parte da mensaxe. 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.  

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

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 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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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 

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

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

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

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

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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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 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 4: Produción de textos escritos  

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.  

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 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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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. 

signos de puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

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

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 
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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 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas como a 
música ou o cine), condicións de vida e 
contorno, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no traballo, no centro 
docente, nas institucións, etc.), e 
convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de 
cortesía e máis básicas nos contextos 
respectivos. 

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); 
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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: 

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 

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. 
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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. 

 
 

1Contidos sintáctico-discursivos por idiomas 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement…mais aussi); disxunción (ou bien); oposición/concesión (cependant); causa (car); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (le 
meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que; (ex: Il n’est pas aussi intelligent que toi); consecuencia (alors, donc); explicativas (ainsi, car). 

Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.). 

Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 

Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 

Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non plus). 

Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur proche, futur simple), condicional (fórmulas de cortesía e consello). 

Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, jamais), incoativo (futur proche), terminativo (passé récent). 

Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est probable que, probablement); necesidade; obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ 
de + Inf., interdit de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais beaucoup faire qqch.) ; cortesía. 

Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía (prefixos (anti, hyper) e sufixos (-ette, -elle), pronomes persoais, pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", 
proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos partitivos). Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup de, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, 
plusieur(s)); o grao.  

Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronome " y "). 

 Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisións (semestre, période, au moment où); indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois dernier,); duración (encore / 
ne…plus); anterioridade (déjà, ça fait…que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, enfin); simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 

Neste apartado tense en conta o artigo 10 do 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: 

 

Artigo 10. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

 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. 

 

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

 

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.
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

No cadro seguinte amósase, para cada estándar de aprendizaxe, a temporalización, o grao mínimo de consecución de dito estándar para superar 

a materia, e os procedementos e instrumentos de avaliación empregados. 

           A primeira avaliación terá lugar a última semana de noviembre, a segunda a terceira semana de marzo e a terceira a segunda semana de xuño. 

En francés contamos con dúas horas semanais en 1º, 2º e 3º da ESO. Se temos en conta que precisamos, por trimestre, dúas sesións para a realización 

das probas; dúas para devolvelas corrixidas, explicar os erros e a nota que leva cada alumno ao final de cada avaliación ou a final do curso; un número 

indeterminado para repaso do curso anterior en setembro e outubro (agás en 1º), e para repaso do dado en cada avaliación antes das probas; días non 

lectivos; actividades do centro e de outras materias e imprevistos, temos aproximadamente 14 sesións no primeiro trimestre (para 1º, 17); 12 no 

segundo e 10 no terceiro. Total: 36 sesións aproximadamente. 

 
 
1ºESO 

 

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais   
 

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

 

Todos os trimestres 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas 
moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (nome, idade,  a 
cidade onde se vive, os gustos persoais, a 
descrición física, o tempo libre, a 
comunicación na aula, o sistema educativo 
francés, o equivalente francés ao seu nivel 
de estudos) sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se o 
necesita. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 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. 

Todos os trimestres 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (números, datas) e temas con 
que teña moita familiaridade(nome, 
idade,a cidade onde se vive, os gustos 
persoais, a descrición física, o tempo libre, 

Probas orais 

Observación directa na participación 
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a comunicación na aula, o sistema 
educativo francés, o equivalente francés 
ao seu nivel de estudos), e segue 
instrucións e consignas de aula. 

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

Segundo e terceiro trimestre 
fundamentalmente 

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos orais 
breves con estruturas previamente 
traballadas , léxico moi común relacionado 
con necesidades inmediatas(nome, idade, 
a cidade onde se vive, os gustos persoais, 
a descrición física, o tempo libre, a 
comunicación na aula,  o sistema 
educativo francés, as cores, días da 
semana, meses e estacións), procedentes 
de medios audiovisuais ou de internet, 
sempre que se fale de xeito pausado e 
ben articulado, e poida volver escoitar o 
dito. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

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

Primeiro trimestre fundamentalmente 

 SLEB1.4. Comprende a información 
esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre un/unha mesmo/a(nome, idade, a 
cidade onde se vive, os gustos persoais, a 
descrición física, o tempo libre, a 
comunicción na aula, o sistema educativo 
francés, as cores os días, os meses e as 
estacións). 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 

Bloque 2. Produción de textos orais   
 

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

Todos os trimestres 

 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. 

Observación directa 

 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 

Todos os trimestres, pero 
fundamentalmente o primeiro 

 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 

Proba oral do primeiro trimestre  

Observación directa da participación 
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comunicación significativas para a súa 
idade e o seu nivel escolar. 

comunicación significativas para a súa 
idade e o seu nivel escolar (nome, idade,  
cidade onde se vive, os gustos persoais, a 
descrición física, o tempo libre, a 
comunicación na aula, días da semana, 
meses e estacións). 

 

 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. 

Todos os trimestres, pero 
fundamentalmente o primeiro 

 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 nome, idade,a 
cidade onde se vive, os gustos persoais, a 
descrición física, o tempo libre, a aula, 
días da semana, meses e estacións. 

Proba oral do primeiro trimestre  

Observación directa da participación 

 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. 

Todos os trimestres 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, nas que 
establece contacto social elemental 
(bonjour, salut, au revoir, s’il vous plaît, s’il 
te plaît, merci beaucoup, je t’en prie, je 
vous en prie), intercambia información moi 
básica (nome, idade, a cidade onde se 
vive, os gustos persoais, as cores, a 
descrición física, o tempo libre). 

Observación directa da participación 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para 
entender e facerse entender. 

Todos os trimestres, pero 
fundamentalmente o primeiro 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo (nome, idade,a cidade onde se 
vive, os gustos persoais, a descrición 
física, o tempo libre, as cores) e 
necesidades na aula, en conversas moi 
básicas se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para entender e 
facerse entender. 

Proba oral do primeiro trimestre  

Observación directa da participación 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 

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

Todos os trimestres 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese(nome, idade, a cidade onde se 
vive, os gustos persoais, a descrición 
física, o tempo libre, a comunicación na 

Probas escritas, observacion directa do 
caderno e da participación 
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aula). 

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

Especialmente no primeiro trimestre 

 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e 
prohibicións básicas e predicibles, 
referidas á comunicación na aula, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual . 

Probas escritas, observacion directa do 
caderno e da participación 

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

Segundo trimestre e posiblemente primeiro 
e terceiro tamén. 

 SLEB3.3. Comprende información básica 
e moi sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala de si mesmo/a , das 
preferencias e afeccións, referidos a 
temas moi cotiáns e propios da súa idade 
(nome, idade, a cidade onde se vive, os 
gustos persoais, a descrición física, o 
tempo libre, a comunicación na aula). 

Probas escritas e traballo na aula e/ou na 
casa. 

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

Primeiro trimestre 

-  SLEB3.4. Comprende información 
esencial e localiza información específica 
en material informativo sinxelo como 
horarios de clase. 

Probas escritas e observación directa 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

  

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

Nos tres trimestres 

 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 (nome, idade,a cidade 
onde se vive, os gustos persoais, a 
descrición física, o tempo libre). 

Probas escritas e observación directa  

 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.). 

No terceiro trimestre (probablemente en 
maio) 

SLEB4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal moi básica 
e relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións (nome, idade, a 
cidade onde se vive, os gustos persoais, o 
equivalente francés ao seu nivel 
educativo, as cores, a descrición física, o 
tempo libre). 

Observación directa  

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

No mes de xaneiro 

- SLEB4.3. Escribe tarxetas de felicitación 
de ano novo en soporte dixital moi 
sinxelas e breves. 

Observación directa 
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relativas a necesidades inmediatas. 

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

Segundo trimestre, pero posiblemente 
tamén nos outros. 

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

Probar escritas e observación directa do 
traballo na aula e/ou na casa 

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

 Probas escritas 
Probas orais 
 

 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. 

 

Todos os trimestres 

 SLEB5.1. Identifica as grafías ai, oi, e ou 
co arquifonema /E/ e os fonemas  /u/ e 
/wa/ respectivamente, así como aqueles 
nos que as grafías e os seus fonemas 
coincidan co castelán e galego, non 
pronuncia o e mudo final e produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

 

Proba oral do primeiro trimestre 
fundamentalmente 

Observación directa do traballo na aula e 
na casa 

 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. 

 

Todos os trimestres 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (bonjour, salut, 
au revoir, s’il vous plaît, s’il te plaît, merci). 

 

Probas e observación directa do traballo 
na aula e na casa 

 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. 

Todos os trimestres 

 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. 

 

Observación directa do traballo na aula 

 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. 

 

Todos os trimestres 

 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. 

 
 
 
Probas e observación directa do traballo 
na aula e na casa 
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 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. 

 

Primeiro trimestre 

 SLEB5.5. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 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. 

 

Observación directa do traballo na aula e 
na casa 

 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. 

 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

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

 Sons e fonemas vocálicos: as grafías ai, oi, e 
ou co arquifonema /E/ e os fonemas  /u/ e /wa/ 
respectivamente, así como aqueles nos que as 
grafías e os seus fonemas coincidan co 
castelán e galego. O e mudo final. 

 Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións: aqueles nos que as grafías e os 
seus fonemas coincidan co castelán e galego. 

 Acento fónico dos elementos léxicos illados e 
na oración: pronuncia axeitada do vocabulario 
máis básico. 

 

 

Probas 

 

 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. 

 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas 

 Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra (grafías ai, oi, ou). 

- Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma. 

 

 

Probas 

 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 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 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 (bonjour, salut, au revoir, s’il te 
plaît, s’il vous plaît, merci). 

 

Probas 
Observación directa do caderno e doutros 
soportes 
Participación 
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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. 

 

 Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles:  lecer e sistema educativo francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

  

Probas 
Observación directa do caderno e doutros 
soportes 
Participación 

 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 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

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

 Descrición de calidades físicas  moi básicas de 
persoas. 

 

 Narración de acontecementos e descrición de 

Probas 
Observación directa do caderno e doutros 
soportes 
Participación 
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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. 

 

estados e situacións presentes. 

  

 Petición e ofrecemento de información (qui est-
ce?, qu’est-ce que c’est?., qu’est-ce que…?,  
quand?, comment…?, où? quel?, est-ce que? 
oui, non, il y a, il n’y a pas de, c’est, ce sont. 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

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

 Identificación persoal elemental (nome e 
apelidos –verbo s’appeler; idade,  cidade onde 
se vive, gustos persoais, as cores, tempo libre, 
lecer e deporte; vacacións) e a descrición 
física. 

 

 

 

 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 (as 
cores). 

Probas 

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

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 
(et); disxunción (ou); oposición (mais); 
causa (parce que); finalidade (pour); 
comparación (plus, moins); explicativas 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
dos tres trimestres 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 
(et); disxunción (ou); oposición (mais);  
explicativas (parce que). 

 

 
 
Probas 
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(parce que). 

 Relacións temporais (avant, après). 

 Exclamación (Oh là là! On y va!) ; 
interxección (oui!, non! Zut!) 

 Negación (ne/n’…pas). 

 Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que 
c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, 
où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; 
adjectif interrogatif (p. ex. quel est ton 
sport préféré?). 

 Expresión do tempo: presente; futuro 
(présent, futur proche); impératif. 

 Expresión do aspecto: puntual (frases 
simples); habitual (présent). 

 Expresión da modalidade: factualidade 
(phrases déclaratives); capacidade 
(pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); 
obriga/prohibición (il faut, imperativo); 
permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); 
intención/desexo (vouloir); cortesía 
(distinction tu/vous). 

 Expresión da existencia (presentativos, 
c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles 
définis, indéfinis, noms, pronoms 
personnels sujet (on), pronoms toniques); 
os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a 
posesión (adxectivos posesivos dun só 
propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a 
pas); a cualidade (xénero e número dos 
adxectivos regulares). 

 Expresión da cantidade: (plurais regulares; 
números cardinais ata 2 cifras; primeros 
números ordinais; articles partitifs). 
Adverbios de cantidade e medidas (un 
peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un 
tube 

 Expresión do espazo (prépositions et 
adverbes de lieu avec villes et pays (en/au 
+ pays, à + ville), position (ici), distance, 
mouvement, direction, provenance (venir 
de + ville), destination (aller à +ville). 

 Expresión do tempo: puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le soir)) ; 

 

 

 

 

 

 

 Negación (ne…pas, pas de). 

 Interrogación: qu’est-ce que…?,quand? 
comment…?, , est-ce que…?; quel? où? 
réponses ( oui/non). 

 Expresión do tempo: presente dos verbos 
avoir, être e do primeiro grupo. 

 Expresión do aspecto: puntual (frases 
simples). 

 

 

 Expresión da modalidade: factualidade 
(phrases déclaratives). 

 

Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce 
sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, 
noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 
toniques); os presentativos (ex. c’est, il est); a 
posesión (adxectivos posesivos dun só 
propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas). 

 

 Expresión da cantidade: números 
cardinais ata o 99).  

 

 

 Expresión do tempo: días da semana, 
meses e estacións. A data. 

 
 Expresión do espazo (où, habiter à + ville). 
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indicacións de tempo (aujourd’hui); 
duración (de… à); secuenciación (à partir 
de + heure); frecuencia (d’habitude). 

- Expresión do modo (à / en + medios de 
transporte). 

 
 
 
 
 
 
2ºESO 

 

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

  

 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. 

En todos os trimestres pero 
fundamentalmente no segundo e no 
terceiro 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas 
moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (información 
básica de carácter persoal – a comida, a 
familia, a vestimenta , os gustos, as súas 
actividades cotiás e as tarefas domésticas- 
a comunicación na aula) sempre que se 
fale de xeito pausado e ben articulado, e 
se repita se o necesita. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 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. 

En todos os trimestres pero 
fundamentalmente no segundo e no 
terceiro 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (a comida, horarios) e temas 
con que está moi familiarizado (a comida, 
a familia, vestimenta, os gustos, 
actividades cotiás, tarefas domésticas), e 
segue instrucións e consignas de aula. 

Probas orais 

Observación directa na participación 
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 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. 

En todos os trimestres pero 
fundamentalmente no segundo e no 
terceiro 

 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 (a comunicación 
na aula,  a familia, a comida, a vestimenta, 
os gustos, as actividades cotiás e as 
tarefas domésticas) sempre que se fale de 
xeito moi pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

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

En todos os trimestres pero 
fundamentalmente no primeiro 

 SLEB1.4. Comprende a información 
esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como a familia, a 
comida, a vestimenta, os gustos,  
actividades cotiás e tarefas domésticas. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 

Bloque 2. Produción de textos orais Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

  

 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. 

 En todos os trimestres 

 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. 

Observación directa da participación 
voluntaria 

 

 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 

 

 

Todos os trimestres pero 
fundamentalmente no primeiro 

 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 (a 
comunicación na aula, a familia, a comida, 

Observación directa da participación 

Probas orais 
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para a súa idade e o seu nivel escolar. a vestimenta, os gustos,  as actividades 
cotiás, as tarefas domésticas), en 
situacións de comunicación significativas 
para a súa idade e o seu nivel escolar. 

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

 

Todos os trimestres pero 
fundamentalmente no primeiro 

 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 prezos, 
horarios e actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar (nun 
restaurante, nunha tenda de alimentación 
ou supermercado, nunha tenda de roupa). 

Probas orais 

Observación directa de participación  

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

 

Todos os trimestres pero 
fundamentalmente no primeiro 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, e 
reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e 
ofrecementos elementais (relativos á 
familia, á comida, á vestimenta, as 
actividades cotiás ou ás tarefas 
domésticas) 

Observación directa 

Probas orais 

 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. 

Todos os trimestres pero 
fundamentalmente no primeiro 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a (a vestimenta que leva, os 
gustos, a familia, a comida, as súas 
actividades cotiás e as tarefas domésticas 
que realiza) e sobre o funcionamento de 
bens e servizos relativos a temas moi 
cotiáns (horarios), 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. 

Probas orais 

Observación directa da participación 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 
Participación 

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

En todos os trimestres 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese (a comida, a familia, a vestimenta, 
os gustos, as actividades cotiás e as 
tarefas domésticas) 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 
Participación 

 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. 

En todos os trimestres pero 
fundamentalmente no primeiro e no 
terceiro 

-  SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas básicas e 
predicibles, referidas a necesidades á 
comunicación na aula. 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 

Participación 

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

En todos os trimestres 

 SLEB3.3. Comprende información básica 
e moi sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala de si mesmo/a e 
sobre sentimentos, preferencias e 
afeccións, referidos á vestimenta, á 
familia, a comida, ás actividades cotiáis e 
as actividades domésticas. 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 

Participación 

 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. 

En todos os trimestres 

 SLEB3.4. Comprende información 
esencial e localiza información específica 
en material informativo moi sinxelo, e con 
apoio visual, sobre temas coñecidos (a 
comunicación na aula, á comida, á 
vestimenta, aos gustos, a familia, 
actividades cotiás, actividades domésticas. 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 

Participación 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

 Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 
Participación 

 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. 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 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 (comunicarse en clase, 
falar da roupa, da familia, da comida, falar 
das actividades cotiás e das tarefas 
domésticas). 
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 SLEB4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal moi básica 
e relativa aos seus datos persoais, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 

De xeito ocasional 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal moi básica 
e relativa aos seus datos persoais, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións 
(familia, comida, vestimenta, actividades 
cotiás e tarefas domésticas). 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 
Participación 

 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. 

De xeito ocasional 

- 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. 

Observación directa en soporte informático 

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

De xeito ocasional. 

-    SLEB4.4. Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión 
por outra para unha funcionalidade ou 
tarefa determinada (informar, preguntar, 
invitar, aceptar, rexeitar, aconsellar 
preguntar e falar sobre a familia, a comida, 
a vestimenta, os gustos, as súas 
actividades cotiás  e sobre as tarefas 
domésticas) tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 

Participación 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia 
intercultural e plurilingüe Ver temporalización no apartado 5 

 Probas escritas 
Probas orais 
Observación directa da participación 

 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. 

 SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos(grafías ai, oi, ou, au, eau, ç, gn e 
os fonemas correspondentes. O e mudo e 
as consonantes finais), produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e estruturas 
moi básicas (vocabulario e estructuras 
propios da aula, comida, vestimenta, a 
familia, actividades cotiás, tarefas 
domésticas). 

 

Probas orais 

Observación directa da participación 

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

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

 

Probas escritas 
Probas orais 

Observación directa da participación 

Observación directa do caderno e 
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despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas 
diferenzas que poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, etc. 

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

doutros soportes 

 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. 

  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. 

 

Observación directa da participación 

 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. 

  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. 

 

 

Observación directa da participación 

 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. 

  SLEB5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da 
aula (describir fisicamente,describir a 
vestimenta, falar da comida, da súa familia 
pedir ou dar información sobre actividades 
cotiás e tarefas domésticas que realiza,  
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

 

Probas escritas e orais 

 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. 

 

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

 Sons e fonemas vocálicos (as grafías ai, oi, ou 
au, eau  e os fonemas correspondentes, e o e 
mudo).  

 Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións (as grafías ç, gn e os fonemas 
correspondentes, e as consonantes finais).  

 Procesos fonolóxicos máis básicos.  

 Acento fónico dos elementos léxicos illados e 
na oración. 

 

Probas 
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 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. 

 

 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas. 

 Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra (as grafías ai, oi, ou, au, eau, ç e gn. O 
e mudo e as consonante finais).,  

 Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma.  

 

Probas escritas 

 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. 

 

 

 B5.3. 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:  a comida, as actividades cotiás e 
hábitos e os seus horarios en Francia 

 Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais nos horarios de comida  
entre Francia e España. 

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

 

Probas 
Observación directa do caderno e doutros 
soportes 
Participación 

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

 

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

Probas 
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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. 

 

comunicativa integrada. 

 

 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. 

 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

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

 

 

 

 Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes.  

 

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

Probas 

 

Contidos sintáctico-discursivos 

 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

Contidos sintáctico-discursivos 

 

Probas 
Observación directa da participación 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 
(et); disxunción (ou); oposición (mais); 
causa (comme); finalidade (pour); 
comparación (le plus, le moins); 
consecuencia (alors); explicativas (parce 
que). 

 Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y 
a). 

 Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; 
interxección (si! Bravo !). 

 Negación (pas de, rien). 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 
(et); disxunción (ou); oposición (mais);  
finalidade (pour); (parce que). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probas escritas e orais 

 
Observación directo do caderno e doutros 
soportes 

Participación 
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 Interrogación (inversión (V + Suj.); 
réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

 Expresión do tempo: presente; presente 
progresivo (être en train de); pasado 
(passé composé avec avoir et être sans 
accords); futuro (futur proche). Introdución 
do condicional (fórmula de cortesía: je 
voudrais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases 
simples); habitual (frases simples + Adv. 
(ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade 
(phrases déclaratives); capacidade 
(savoir); posibilliade/probabilidade (peut-
être); necesidade (il faut); 
obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, 
imperativo); permiso (pouvoir, demander); 
intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (il y a, il n’y a 
pas); a entidade (p. ex. articles contractés, 
pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); 
a posesión (adxectivos posesivos dun e de 
varios propietarios);a cualidade (formación 
regular e irregular dos adxectivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais 
irregulares; números cardinais ata catro 
cifras; números ordinais ata dos cifras; 
articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un (tout petit) peu, trop, pas 
assez + Adj., une boîte, un paquet); o 
grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et 
adverbes de lieu (sur, sous,…), position, 
distance, mouvement, direction, 
provenance (venir + contraction de), 
destination (aller + contraction à). 

 Expresión do tempo: puntual (demain 
matin, jeudi soir); divisións (en (année)); 
indicacións de tempo (demain, hier); 
duración (de…jusqu’à, en ce moment); 
anterioridade (il y a…); posterioridade 
(après); secuenciación (à partir de); 
frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois 

 

 

 Expresión do tempo: presente (avoir, être, 
verbos do primeiro grupo, manger e 
ranger, faire, mettre, prendre e boire). 
Introdución do condicional (fórmula de 
cortesía: je voudrais). 

 

 

 

 

 Expresión do aspecto: puntual (frases 
simples). 

 

 Expresión da modalidade: factualidade 
(phrases déclaratives);  permiso (pouvoir, 
demander); intención/desexo (je 
voudrais) ; cortesía. 

 

 
 Expresión da entidade (pronoms réfléchis, 

adjectifs démonstratifs); a posesión 
(adxectivos posesivos dun e de varios 
propietarios);a cualidade (formación 
regular e irregular dos adxectivos). 

 

 Expresión da cantidade: (plurais 
irregulares na descrición física; números 
cardinais ata tres cifras; números ordinais 
ata o décimo; articles partitifs). 

 

 

 Expresión do espazo (prépositions et 
adverbes de lieu (sur, sous,…), position, 
distance, mouvement, direction, 
provenance (venir), destination (aller + 
contraction à). 

 

 Expresión do tempo: puntual (demain 
matin, jeudi soir); divisións (en (année)); 
indicacións de tempo (demain, hier);  



 

 

66 

 

par…). 

   Expresión do modo. 
 

 

anterioridade (il y a…); posterioridade 
(après) 

    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
3ºESO 

 

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 Probas orais  

Observación directa na participación 

 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. 

 

 

Todos os trimestres 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de compresión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou detallada) e 
infire o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias noutras 
linguas. 

Observación directa na participación 
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 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.  

Principalmente segundo e terceiro 
trimestres 

     --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. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 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. 

 

Principalmente segundo e terceiro 
trimestres 

    -SLEB1.3. Entende os puntos principais do 
que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por exemplo, nunha 
entrevista de traballo, na consulta do 
médico, nunha tenda de alimentación, nun 
restaurante) nas que se utilicen frases 
feitas e estruturas sinxelas e previamente 
traballadas sobre horarios, númerose que 
se desenvolvan con lentitude e boa 
articulación. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 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. 

 

Principalmente primeiro trimestre 

 SLEB1.4. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre horarios, ocio, 
estudos e traballo,  familia, o corpo e a 
saúde, descricións físicas o do carácter, 
alimentación, a cidade)cando se lle fala 
con claridade, amodo e directamente, e se 
a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 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. 

 

Principalmente terceiro trimestre 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
formal na que participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos ( horarios, 
ocio, estudos e traballo,  o corpo e a 
saúde, a familia, descricións físicas o do 
carácter, alimentación), sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo. 

Probas orais 

Observación directa na participación 

 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 

 

Principalmente segundo e terceiro 
trimestres. 

 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 (horarios, ocio, 

Probas orais 

Observación directa na participación 
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ou reportaxes breves), cando as imaxes 
constitúen grande parte da mensaxe. 

estudos e traballo,  o corpo e a saúde, a 
familia, descricións físicas o do carácter, a 
alimentación, a cidade), cando as imaxes 
constitúen grande parte da mensaxe. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 Probais orais 

Observación directa na participación 

 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.  

 

Principalmente terceiro trimestre 

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un guión escrito, 
sobre  ocio, estudos e traballo,  o corpo e 
a saúde, a familia, descricións físicas o do 
carácter, alimentación, a cidade).  

Probais orais 

Observación directa na participación 

 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. 

 

Principalmente primeiro trimestre 

 SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia 
suficiente en xestións e transaccións 
cotiás, como son a organización das 
compras, o lecer, a consulta do médico, o 
traballo seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), facéndose 
comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito. 

Probais orais 

Observación directa na participación 

 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. 

 

Todos os trimestres 

 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. 

Probais orais 

Observación directa na participación 

 SLEB2.4. Desenvólvese de maneira 
simple nunha conversa formal ou 
entrevista (por exemplo, para realizar un 

 

 SLEB2.4. Desenvólvese de maneira 
simple nunha conversa formal ou 
entrevista para atopar traballo ou para 

Probais orais 
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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. 

Principalmente terceiro trimestre contar no que lle gustaría traballar, 
achegando a información necesaria  
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. 

Observación directa na participación 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

Probas escritas  
 

 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. 

 

 

En calquera dos tres trimestres 

 SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns 
detalles importantes de textos 
xornalísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre horarios, ocio, estudos e 
traballo,  o corpo e a saúde, a familia, 
descricións físicas o do carácter, 
alimentación, a cidade, se os números, os 
nomes, as ilustracións e os títulos 
constitúen gran parte da mensaxe. 

 

Probas escritas 

Observación directa na participación. 

Traballo na casa e na aula 

 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). 

 

En calquera dos tres trimestres 

 SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas para a realización dun 
traballo ou dunha actividade de ocio. 

Probas escritas 

Observación directa na participación. 

Traballo na casa e na aula 

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

 

En todos os trimestres 

 SLEB3.3. Comprende correspondencia 
persoal sinxela en calquera formato na 
que se fala de si mesmo/a; se describen a 
persoas; se narran acontecementos 
pasados,ou se expresan de maneira 
sinxela sentimenteos e desexos, plans e 
opinións sobre a  alimentación, a saúde, o 
traballo e os estudos, o ocio,  a familia e a 
cidade. 

Probas escritas 

Observación directa na participación. 

Traballo na casa e na aula 

 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 

 

 SLEB3.4. Entende a idea xeral de 
correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (saúde,alimentación, 

 

Probas escritas 

Observación directa na participación. 
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un curso de verán). En todos os trimestres traballo e estudos, ocio, saúde…). Traballo na casa e na aula 

 

 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. 

En todos os trimestres 

 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 (saúde, 
alimentación, traballo e estudos, ocio, 
compras…)., sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

Probas escritas 

Observación directa na participación. 

Traballo na casa e na aula 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

 Probas escritas  

 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). 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 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 
(saúde,alimentación, traballo e estudos, 
ocio, saúde, compras…). 

Observación directa na participación 

Probas escritas 

Traballo na casa e na aula 

 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).  

 

En calquera dos tres trimestres 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal básica e 
relativa aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (saúde,alimentación, traballo e 
estudos, ocio, saúde…).  

 

Probas escritas 

Observación directa na participación  

Traballo na casa e na aula 

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

De xeito ocasional 

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

Observación directa na participación 

Traballo na casa e na aula 
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 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. 

No primeiro e terceiro trimestre 

-  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. 

Observación directa na participación 

Traballo na casa e na aula 

 

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

Ver temporalización no apartado 5 

 

 

 

Probas escritas 
Probas orais 
 

 

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. 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

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. 

 
Probas orais 
Observación directa na participación 

 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. 

 

 

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

 Sons e fonemas vocálicos (as grafías ai, oi, ou 
au, eau  e os fonemas correspondentes, e o e 
mudo). 

 Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións (as grafías ç, gn e os fonemas 
correspondentes, e as consonantes finais).. 

 

 

 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. 

 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

 Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra  

 Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma. 

 

 

Probas escritas 
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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. 

 

 

 B5.3. 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 
(bonjour, salut, au revoir, s’il vous plaît, s’il te 
plaît, merci, tu/vous). 

 Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles:  comida. 

 

 

 

 

 Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o noso (comida, lecer, 
deportes,costumes, linguas, clima...en Francia 
en xeral e na Bretaña en particular). 

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

 

 

Probas 

Observación directa do caderno e da 
participación. 

 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. 

 

 

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

 

 
 
Probas 
Observación directa da participación 
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 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. 

 

 

 B5.5. Funcións comunicativas: 

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

 Descrición da personalidade propia e dos 
demais, das relacións persoais, das grandes 
ocasións,  de Francia en xeral e de Bretaña en  
particular, de traballos e oficios. 

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

 Petición e ofrecemento de información e 
expresión moi sinxela de opinións.  

-   Expresión da vontade. 

 

 

 

 

 

      -Establecemento e mantemento básicos da 

       comunicación e a organización elemental do 

       discurso. 

 

 
 
 
Probas 
Observación directa da participación 

 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 

 

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

 Identificación persoal elementa; familia,traballo 
(os oficios e as calidades e ambicións), tempo 
libre, lecer e deporte, saúde máis básica e 
coidados físicos elementais; alimentación e 
restauración, compras básicas). 

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

 

 
 
 
Probas 
Observación directa da participación 
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relacionados con contidos moi sinxelos e 
predicibles doutras áreas do currículo. 

 

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

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 
(et); disxunción (ou); oposición (par 
contre); causa (comme); finalidade (afin de 
+ Inf.); comparación (plus/moins que); 
consecuencia (donc); explicativas (parce 
que). 

 Relacións temporais (de… à, dans, il y a, 
en). 

 Exclamación (Oh là là! On y va! 
Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout 
fait ! Bien sûr !) 

 Negación (negación nos tempos 
compostos). 

 Interrogación (que, quoi; inversión (V + 
Suj.); réponses (si, pron. tonique + 
oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 

 Expresión do tempo: presente; pasado 
(passé récent, passé composé: participes 
passés avec les accords); futuro (futur 
proche). Introdución do condicional 
(fórmula de cortesía: j’aimerais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases 
simples); habitual (frases simples + Adv. 
(ex: toujours, d’habitude); 
incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade 
(phrases déclaratives); capacidade (être 
capable de); posibilliade/probabilidade 
(peut-être); necesidade (avoir besoin de + 
infinitif, il faut); obriga/prohibición (il faut, 
verbe devoir, imperativo); permiso 
(pouvoir, demander); intención/desexo 
(avoir envie de) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (presentativos); a 
entidade (articles, noms composés, 
pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; 
proposicións adxectivais (qui/que)); a 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

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

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 
(et); disxunción (ou);  explicativas (parce 
que). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión do tempo: pasado (passé 
récent, passé composé: participes passés 
avec les accords); futuro (futur proche).  

 

 Expresión do aspecto: terminativo (venir 
de + Inf.). 

 
 

 Expresión da modalidade: factualidade 
(phrases déclaratives); permiso (pouvoir, 
demander);  cortesía. 

 

 

 

 

 Expresión da existencia (presentativos); a 
entidade (articles définis e indéfinis), a 
posesión (adxectivos posesivos) 

 

 

Probas 
Observación directo do caderno e doutros 
soportes 
Participación 
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cualidade (posición dos adxectivos, facile/ 
difficile à…); a posesión (adxectivos 
posesivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais 
irregulares; números cardinais ata catro 
cifras; números ordinais ata dos cifras; 
articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un (tout petit) peu, trop, 
(beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, 
kilomètres…); o grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et 
adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination). 

 Expresión do tempo: puntual (moments du 
jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi 
soir) ; divisións (au … siècle, en (année)); 
indicacións de tempo (après-demain, 
avant-hier, tout de suite); duración 
(maintenant); anterioridade (l y a…que); 
posterioridade (plus tard); secuenciación 
(finalement); simultaneidade (au moment 
où, en même temps); frecuencia 
(d’habitude, une/deux/… fois par…). 

Expresión do modo. 

 

 

 

 Expresión da cantidade: (plurais 
irregulares) 

 

 

 
 

 
4ºESO 
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Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 Probas orais e participación voluntaria 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os 
detalles salientables de indicacións, 
anuncios, mensaxes e comunicados 
breves, articulados de xeito lento e claro 
que teñan que ver coa vivenda,  o instituto, 
a comida, o lecer, as festas e 
celebracións,  sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

 

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

 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal 
ou nunha entrevista na que participa 
preguntas sobre a vivenda, o instituto, a 
comida, o lecer, as festas e celebracións, 
así como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con estes, 
sempre que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

 

SLEB1.4. Entende información relevante do que 
se lle di en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (por exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos 

 

SLEB1.4. Entende información relevante do que 
se lle di en documentos sonoros que teñan 
que ver coa vivenda, o instituto, a comida, 
o lecer, as festas e celebracións,  sempre 
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de lecer ou centros docentes), sempre que 
se fale amodo e con claridade. 

que se fale amodo e con claridade. 

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

 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións formulados de 
xeito simple sobre a vivenda,  o instituto, a 
comida, o lecer, as festas e celebracións,   
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

 

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

 

 -      SLEB1.6. Identifica a información esencial 
de programas de televisión e 
presentacións sinxelas e ben estruturadas 
sobre a vivenda,  o instituto, a comida, o 
lecer, as festas e celebracións, articulados 
con lentitude e claridade. 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

 

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. 

 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un esquema lineal e 
estruturado, sobre a vivenda, o instituto, a 
comida, o lecer, as festas e celebracións, 
e responde a preguntas previsibles breves 
e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

Observación directa 

 

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. 

 

SLEB2.2. Participa en conversas informais 
breves e sinxelas, cara a cara nas que  
intercambia información sobre a vivenda,  
o instituto, a comida, o lecer, as festas e 
celebracións. 

Observación directa 

Probas orais 
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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. 

 

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección 
en xestións e transaccións cotiás relaci 
nadas coa vivenda, a cidade,o medio 
ambiente, o instituro, a comida, o lecer a 
as festas e celebracións, seguindo normas 
de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se repita 
ou repetir o dito. 

Probas orais 

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. 

 

SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero 
suficiente nunha conversa formal sobre a 
vivenda,  o instituto, a comida, o lecer, as 
festas e celebracións,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. 

Observación directa 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 
Participación 

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.  

 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns 
detalles importantes de textos 
xornalísticos breves, en calquera soporte e 
sobre a vivenda,  o instituto, a comida, o 
lecer, as festas e celebracións,  se os 
números, os nomes, as ilustracións e os 
títulos constitúen grande parte da 
mensaxe.  

 

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. 

 

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 que teñan que ver 
coa vivenda,  o instituto, a comida, o lecer, 
as festas e celebracións. 
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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. 

 

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 a 
vivenda, o instituto, a comida, o lecer, as 
festas e celebracións. 

 

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). 

 

SLEB3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (a vivenda, o 
instituto, a comida, o lecer, as festas e 
celebracións). 

 

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

 

SLEB3.5. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados sobre a vivenda, 
o instituto, a comida, o lecer, as festas e 
celebracións. 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

 Probas escritas  
Observación directa do caderno e outros 
soportes 
Participación 

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. 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

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 e se describe en termos 
sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais sobre a vivenda, o 
instituto, a comida, o lecer, as festas e 
celebracións. 

 

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). 

De xeito ocasional 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa á súa 
formación, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións sobre a vivenda, o instituto, a 
comida, o lecer, as festas e celebracións. 
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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. 

De xeito ocasional 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en 
diferentes soportes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con a vivenda, 
a cidade, o instituto, a comida, o lecer, as 
festas e celebracións. 

 

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. 

De xeito ocasional. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para 
solicitar información sobre temas 
relacionados coa vivenda,   iinstituto, a a 
comida, o lecer e as festas e celebracións, 
respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía básicas deste tipo de 
textos, cunha presentación limpa e 
ordenada. 

 

 

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

 

Traballarase de xeito habitual na maioría 
das sesións dos tres trimestres 

 

 

Probas 
Observación directo do caderno e doutros 
soportes 
Participación 

    -        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. 

 

-        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. 

 

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. 

 

 

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

Sons e fonemas vocálicos (as grafías ai, oi, ou 
au, eau  e os fonemas correspondentes, e o e 
mudo). 

Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións (as grafías ç, gn e os fonemas 
correspondentes, e as consonantes finais).. 

 

 

B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
 

B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 

Uso das normas básicas de ortografía da palabra  
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Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma. 

 

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. 

 

B5.3. 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 
(bonjour, salut, au revoir, s’il vous plaît, s’il te 
plaît, merci, tu/vous). 

 Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 
vida elementais (vivenda, a comida, festas e 
celebracións) , lugares máis habituais ( 
Francia) 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 (o instituto en Francia, as 
festas e celebracións de Francia e os países 
francófonos). 

Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes 
cotiáns entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso (os países francófonos, 
Francia, Rhône-Alpes). 

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. 

 

B5.4. Plurilingüismo: 

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

 

 B5.5. Funcións comunicativas:  

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

Descrición de calidades físicas e abstractas moi 
básicas da vivenda, a cidade, o instituto, a 
comida, Francia e os países da Francofonía e 
as súas festas e celebracións).  

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 sobre a vivenda, o instituto, a comida, 
Francia e os países da Francofonía e as súas 
festas e celebracións).  

Expresión do coñecemento, o descoñecemento e 
a certeza.  

 

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. 

 

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

-a vivenda, o instituto, a comida, festas e 
celebracións 
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          B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
          propias de cada idioma: 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non 
seulement…mais aussi); disxunción (ou 
bien); oposición/concesión (cependant); 
causa (car); finalidade (de façon à, de 
manière à + Inf.); comparación (le meilleur, 
le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que; 
(ex: Il n’est pas aussi intelligent que toi); 
consecuencia (alors, donc); explicativas 
(ainsi, car). 

Relacións temporais (puis, finalement, tout de 
suite, enfin, pendant, pendant que + 
Indic.). 

Exclamación (Comment, 
Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 

Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… 
personne, ne…plus). 

Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, 
quelle, quels, quelles, pronomes 
interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), 
Ah bon? Moi non, Moi non plus). 

Expresión do tempo: presente (verbos 
irregulares), pasado (passé composé, 
imparfait), futuro (futur proche, futur 
simple), condicional (fórmulas de cortesía 
e consello). 

Expresión do aspecto: puntual (frases simples), 
durativo (en + date), habitual (parfois, 
jamais), incoativo (futur proche), 
terminativo (passé récent). 

Expresión da modalidade: factualidade; 
capacidade (arriver à faire); 
posibilliade/probabilidade (il est probable 
que, probablement); necesidade; 
obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est 
à+pron. tonique/nom+ de + Inf., interdit 
de); permiso; intención/desexo (décider de 
faire qqch., j’aimerais beaucoup faire 
qqch.) ; cortesía. 

Expresión da existencia (presentativos); a 
entidade (artigos, morfoloxía (prefixos 
(anti, hyper) e sufixos (-ette, -elle), 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacións temporais (puis, finalement, tout de 
suite, enfin, pendant, pendant que + 
Indic.). 

 

 

 

 

 

 

Expresión do tempo: presente (verbos 
irregulares), pasado (passé composé, 
imparfait), futuro (futur simple), condicional 
(fórmulas de cortesía e consello). 

 Expresión do aspecto: incoativo (futur proche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión da existencia : pronome "y". 
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pronomes persoais, pronomes 
demostrativos; pronomes persoais OD e 
OI, "en", "y", proposicións adxectivais (où, 
dont); a cualidade, a posesión (adxectivos 
posesivos). 

Expresión da cantidade: (plurais irregulares; 
números cardinais; números ordinais; 
artigos partitivos). Adverbios de cantidade 
e medidas (beaucoup de, quelques, 
quelques-uns, tout le monde, plein de, 
plusieur(s)); o grao.  

Expresión do espazo (prépositions et adverbes 
de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronome " y "). 

 Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à 
ce moment-là, au bout de); divisións 
(semestre, période, au moment où); 
indicacións de tempo (la semaine dernière, 
le mois dernier,); duración (encore / 
ne…plus); anterioridade (déjà, ça 
fait…que);posterioridade (ensuite, puis); 
secuenciación (puis, enfin); 
simultaneidade (pendant, alors que); 
frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, 
parfois, jamais). 

Expresión do modo: (Adv. de manière en –
ment). 

 

 

 

 

Expresión da cantidade: artigos partitivos.  

Expresión do espazo (prépositions et adverbes 
de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronome " y "). 

 

 

 

 Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à 
ce moment-là, au bout de); divisións 
(semestre, période, au moment où); 
indicacións de tempo (la semaine dernière, 
le mois dernier,); duración (encore / 
ne…plus); anterioridade (déjà, ça 
fait…que);posterioridade (ensuite, puis); 
secuenciación (puis, enfin); 
simultaneidade (pendant, alors que); 
frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, 
parfois, jamais). 
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5. CONTIDOS DISTRIBUIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 

 

1º DA ESO 

 

UNIDADE 0: DÉPART. 
      

       Os saúdos en francés, o seu uso axeitado e a cortesía: bonjour, salut, (comment) ça 

va ?ça va ((très (bien)), pas mal, comme ci, comme ça, ça ne va pas (du tout)…au 

revoir, s’il te plaît, s’il vous plaît, merci (beaucopu), Madame,  Monsieur et 

Mademoiselle.  

      Oui,non. 

     Comparación de vocábulos da lingua francesa cos de outras linguas. 

Frases para empregar na aula. 

O alfabeto.  

Os días da semana. 

Os meses. 

A data. 

As estacións do ano. 

Os números do 0 ao 31. 

Situación xeográfica de Francia e algunhas cidades francesas. 

Algúns países de Unión Europea, as súas nacionalidades e linguas. 

Identificación de personaxes, produtos e monumentos franceses. 

      Presente de indicativo do verbo s’appeler e pronomes suxeito. A pregunta e a 

resposta para presentarse, dicir a idade, o aniversario e ónde se vive. 

      A capacidade (pouvoir); obriga/prohibición (il faut, imperativo); permiso (pouvoir : 

est-ce que je peux… ?). 

      O imperativo. 

A exclamación: On y va! Oh là là!  e a interxección Oui!, Non! Zut!  

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, u e ç os seus fonemas  

correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

 

UNIDADE 1: BIENVENUE ! 

 

Identificación de persoas con qui est-ce? e c’est. 

Os pronomes tónicos moi et toi. 

Identificación de obxectos con Qu’est-ce que c’est?,  c’est / ce sont + o artigo 

indefinido un, une, des. 

A preposición à. 

O sistema escolar francés. 

O material escolar. 

Os adxectivos de cor: o xénero. 

A negación e os artigos indefinidos. 

As materias escolares. 

Os artigos definidos. 

O pronome on= nous. 

O presente de indicativo dos verbos rematados en –er. 

A finalidade: pour. 

 A expresión do tempo: a hora, os momentos do día, indicacións de tempo    
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(aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir de + heure); frecuencia 

(d’habitude), as relacións temporais: avant e après. 

 

 

 

UNIDADE 2: C’EST MOI! 

   

A felicitación do Ano Novo. 

O verbo habiter. 

O adverbio où e a conxunción ou. 

As preposicións e adverbios de lugar coas vilas, cidades e países (en/au + pays, à + 

ville). 

A posición: ici. 

As expresións impersoais c’est e il y a. 

Conectores básicos de adición: et e aussi. 

O presente de indicativo do verbo avoir. 

A idade e o aniversario. 

Os animais de compañía. 

O plural dos substantivos. 

O Nadal. 

Descrición de persoas. 

O presente de indicativo do verbo être. 

Os presentativos c’est et voilà. 

A concordancia dos adxectivos cualificativos en xénero e número. 

Os adverbios assez, très. 

A comparación : plus e moins. 

Os números do 31 ó 69. 

A negación. 

 

 

UNIDADE 3: LES PASSE-TEMPS. 

 

As actividades e o ocio. 

O deporte. 

A ecoloxía. 

A expresión da opinión e dos gustos persoais. 

O artigo contracto. 

Os conectores et, ou, parce que e mais. 

O presente de indicativo dos verbos aller e faire. 

O futuro próximo. 

A preposición de + artigo. 

A cidade. 

Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 

Os números do 70 ao 100. 

Discriminación /b/ /v/. 

A interrogación e a súa entoación: Qu’est-ce que...? , Quoi?, Comment...?, 

Combien...?Il y a, il n’y a pas de, est-ce qu’il y a ?  Pourquoi ? Quel ? 

Discriminación dos sons /u/ e /y/. 
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Elementos transversais. A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social  serán tratados sobre todo na unidade didáctica catro nos 

contidos de actividades e ocio, o deporte, a expresión dos gustos persoais, o xénero 

feminino e as profesións.  

 

Temporalización 

      1º trimestre: unidades 0 (10 sesións) e 1 (10 sesións). 

      2º trimestre: unidade 2 (14 sesións). 

      3º trimestre: unidade 3 (12 sesións). 

 

 

 

 

 

2º DA ESO 

 

UNIDADE 0: DÉPART. 

 

      A comunicación na aula 

      Revisión do qui est-ce, qu’est-ce que c’est, dicir e preguntar o nome e a idade, dos 

artigos, días da semana, meses, estacións e  posesivos, da negación, do comment e 

combien et do presente do verbo  être e de faire e aller. 

     Estratexias para aprender francés. Verbo pouvoir. Il faut.  

     Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, au, eau, u, ç e gn e os seus 

fonemas correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

 

UNIDADE 1: C’EST MOI! 

 

      A familia. 

      Os adxectivos posesivos. 

      A comida. 

      O partitivo. 

      O condicional de cortesía: je voudrais. 

      Repaso dos verbos regulares do primeiro grupo: adorer, aimer, détester. O presente 

dos verbos manger, boire e vouloir.  

 

 

UNIDADE 2: J’AIME, J’ADORE, JE DÉTESTE   . 

 

     As partes do corpo. 

     A vestimenta. 

     Os gustos. 

     As cores. 

     Os adxectivos demostrativos. 

     Repaso do presente dos verbos avoir, aimer, adorer e détester. Os verbos s’habiller, 

porter e  mettre. 

     A causa : pourquoi et parce que 
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     O prezo e o euro. 

     Os números ata catro cifras.  

     Os números ordinais ata dúas cifras. 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); 

causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus, le moins); consecuencia 

(alors); explicativas (parce que). 

  Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 

                 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, 

distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), destination (aller 

+ contraction à). 
                  

 

UNIDADE 3: MA JOURNÉE 

 

      As actividades cotiás. 

      Os verbos pronominais.  

     Os pronomes reflexivos. 

      Os adxectivos posesivos dun e de varios propietarios. 

      As partes do día. 

                     A hora  e a expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en 

(année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); 

anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia 

(d’habitude, une/deux/… fois par…). 

     A preposición de e o artigo definido.     

      As relacións temporais: il y a, d’abord, ensuite, puis, finalement. 

      As tarefas domésticas. 

      A negación: rien. 

Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

     O presente dos verbos ranger, aller, venir, prendre, vouloir, pouvoir, faire, mettre,  

boire, dormir et sortir. 

     Os verbos do segundo grupo. 

     O imperativo. 

     

UNIDADE 4: LA FRANCE ET LES FÊTES 

      Francia. 

      París. 

      O Nadal. 

           
 

Contidos transversais. A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social serán tratados sobre todo na unidade didáctica catro nos 

contidos deas actividades cotiás, o deporte, a expresión dos gustos persoais, o xénero 

feminino e as profesións.  A educación viaria verase no tema tres. 

 

Temporalización 
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      1º trimestre: unidades 0 (6 sesións) e 1 (10 sesións) 

  2º trimestre: unidade 2 (15sesións). 

  3º trimestre: unidades 3 e 4 (10 sesións). 

      Os contidos sobre Francia e París daranse en calquera momento. O Nadal darase 

en decembre e xaneiro.   

 

 3º  E. S. O. 

 

 

UNIDADE 0: LA RENTRÉE 

 

Revisión: frases para comunicarse na aula, o alfabeto, os artigos, días, meses e 

estacións, a descrición física, os verbos avoir, être, os do primeiro grupo, do segundo 

e algúns do terceiro (vouloir, pouvoir, faire, aller, venir, prendre, mettre, dire, boire, 

devoir, dormir e sortir), os adxectivos demostrativos, e as actividades cotiás, as 

excusas, a familia, o partitivo, os demostrativos e a roupa 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); explicativas 

(parce que). 

Sons e fonemas vocálicos (as grafías ai, oi, ou au, eau  e os fonemas correspondentes, 

e o e mudo). 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións (as grafías ç, gn e os fonemas 

correspondentes, e as consonantes finais).. 

Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da 

súa idade e de rexistros informal e estándar (bonjour, salut, au revoir, s’il vous plaît, 

s’il te plaît, merci, tu/vous). 

 

 

 

UNIDADE 1: ON ORGANISE UN RENDEZ-VOUS       . 

 

      O ocio: actividades e deportes, a organización dunha cita (hora e lugar) e as 

invitacións (aceptacións e rexeitamento). Os gustos.  

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); 

explicativas (parce que). 

      A hora  e a expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en 

(année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); 

anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia 

(toujours, d’habitude, une/deux/… fois par…). 

Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, 

jeudi soir) ; divisións (au … siècle, en (année)); indicacións de tempo (après-demain, 

avant-hier, tout de suite); duración (maintenant); anterioridade (l y a…que); 

posterioridade (plus tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment où, 

en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

                 As relacións temporais : il y a.  

      A preposición de e o artigo definido.     

 

 UNIDADE 2: JE FAIS. 

 

                 A hora  e a expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en 
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(année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); 

anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia 

(toujours, d’habitude, une/deux/… fois par…). 

Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, 

jeudi soir) ; divisións (au … siècle, en (année)); indicacións de tempo (après-demain, 

avant-hier, tout de suite); duración (maintenant); anterioridade (Il y a…que); 

posterioridade (plus tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment où, 

en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

O passé composé. Os participios de pasado e a súa concordancia. A negación co 

passé composé.  
 

      UNIDADE 3. JE FAIS LES COURSES DANS MON QUARTIER 

  

 A cidade.  

 As compras. 

 Os alimentos. 

 O partitivo. 

 Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas 

assez, litre, gramme, kilo, douzaine, un pot, une boîte, une barquette, un paquet, une 

bouteille.  

  A aceptación e o rexeitamento corteses. 

  A causa: parce que. 

  Os sons [s] / [z]. 

      A indicación do camiño. 

      O imperativo. 

                 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, 

distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), destination (aller 

+ contraction à). 

 

                UNIDADE 4. C’EST MOI! 

 

     A descrición física.  

     As partes do corpo, a saúde e a dor física.  

     O artigo contracto.  
     A negación: pas de. 

 

 

UNIDADE 5. EN FAMILLE  
 

A familia.     

     Descrición da personalidade propia e dos demais. 

Os adxectivos cualificativos: xénero e número. A expresión da cantidade: 

plurais irregulares. 

A cualidade: a posición dos adxectivos. 

As virtudes e defectos. 

Os sentimentos. 

A obriga: o verbo devoir. 

A expresión das opinións e a relación cos demais. 

A obrigación: verbo devoir e a expression il faut. 

      Os sons  [e]  / [ε] / [ә]. 
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      As semiconsoantes [j] / [w] / [ų]. 

      As consoantes [  ][ŋ].  

 

 

UNIDADE 6. AU BOULOT! 

      Os oficios e as cualidades e ambicións. A capacidade: être capable de. 

      O condicional: a fórmula de cortesía (j’aimerais). 

      A expresión de relacións lóxicas: a causa (comme) e a finalidade (afin de + 

infinitif). 

      A posibilliade/probabilidade (peut-être) e a necesidade (avoir besoin de + infinitif, il 

faut). A obriga (il faut). 

      O futuro próximo. 

O pasado recente. 

 

 

Contidos transversais: A igualdade efectiva entre homes e  mulleres, a resolución de 

conflitos no ambito persoal, familiar e social, a non discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero trataránse no tema da familia. 

 

Temporalización 

      1º trimestre: unidades 0, 1.    

      2º trimestre: unidades  2 y 3 

      3º trimestre: unidades 4 e 5. 

      Algúns puntos da unidade 0 daranse ao longo de todo o curso. 

 

Contidos transversais: A igualdade efectiva entre homes e  mulleres, a resolución de 

conflitos no ambito persoal, familiar e social, a non discriminación por razón da 

orientación sexual ou da identidade de xénero trataránse no tema da familia. 

 

Temporalización 

      1º trimestre: unidades 0, 1 e 2.    

      2º trimestre: unidades 3 e 4. 

      3º trimestre: unidades 5 e 6. 

      Algúns puntos da unidade 0 daranse ao longo de todo o curso. 

 

 

4º ESO 

  

UNIDADE 0: DÉPART 

 

        Repaso: as frases para usar na aula, a descrición física, a comida, a casa, a 

cidade, o imperfecto, o passé composé 

 

UNIDADE 1: MON ENVIRONNEMENT 

        

       A casa. 

       As preposicións e adverbios de lugar. 

       Il y a/il n’y a pas de. 

       O pronome y. 

       A opinión. 
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       A necesidade. 

  Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); 

causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus, le moins); consecuencia 

(alors); explicativas (parce que). 

      O futuro próximo. 

      O pasado recente. 

      A exclamación: C’est parti! 

       O imperativo. 

  Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 

       A liaison. 

       As festas e tradicións: o Nadal. 

       O passé composé. 

 

 

UNIDADE 2: LE LYCÉE 

       O instituto: as materias, as actividades, a opinión sobre el. 

       A negación: ne...ni...ni... 

      A obriga.: il faut, il ne faut pas, on doit et on ne doit pas. 

      O imperfecto. 

      O futuro. 

      O condicional: fórmulas de cortesía e consello.  

      A expresión dos de desexos, obrigas, consellose opinións. 

  A exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles). 

  A interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes  

   interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non plus). 

   As proposicións adxectivais (où, dont) 

   A expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); 

posibilidade/probabilidade (il est probable que, probablement); necesidade; 

obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf., interdit 

de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais beaucoup faire 

qqch.). 

A expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 

      As festas e tradicións:  Pascua. 

      As tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

UNIDADE 3: LE MONDE   

      Os pronomes demostrativos. 

      Os adxectivos posesivos. 

      O obxecto directo e indirecto. 

 A situación no tempo e a organización do discurso. Expresión do tempo: puntual 

(tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de, tout de suite); divisións (semestre, 

période, au moment où); indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois 

dernier,); duración (encore / ne…plus); anterioridade (déjà, ça fait…que); 

posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, enfin, finalement); simultaneidade 

(pendant, pendant que, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, 

parfois, jamais). 

     A comida e as festas. 

     O pronome en. 



 

 

93 

 

     As festas e tradicións en Francia e nos países francófonos. 

     Rhône Alpes. 

     O  tempo meteorolóxico. 

 

Contidos transversais: Os que se traballan de xeito xeral en todos os cursos. 

 

Temporalización 

      1º trimestre: unidades 0, 1.    

      2º trimestre: unidades 2. 

      3º trimestre: unidades 3. 

 

 
 

 

 

6. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

1º ESO 

 

     A comunicación na aula. 

     As presentacións: o nome, a idade, a cidade onde se vive, os gustos persoais. 

     Presente de indicativo dos verbos do 1º grupo et de avoir et être 

     Os números do 0 ao 100. 

     Os días da semana, os meses e as estacións. A data. 

     Identificación  e presentación de persoas con qui est-ce? e c’est. 

     Identificación e presentación de obxectos con Qu’est-ce que c’est?,  c’est / ce sont + 

o artigo indefinido un, une, des. 

     As cores. 

     Os artigos definidos. 

     A negación. 

     A descrición física de persoas. 

     Os adxectivos posesivos. 

     O tempo libre. 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais);  

explicativas (parce que). 

     A interrogación e a resposta:  Qu’est-ce que...? , Comment....?, Quand…?, Où…?, 

 Quel…?, Est-ce qu’il y a ? Oui et non. Il y a, il n’y a pas de.  

    A cortesía: bonjour, salut, au revoir, s’il te plaît, s’il vous plaît, merci. 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, os seus fonemas 

correspondentes. O e mudo final.  

 

 

2º ESO 

 

     A comunicación na aula. 

     A familia. 

         A comida. 

         O partitivo. 

         O condicional de cortesía: je voudrais. 

     Os adxectivos posesivos. 
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     A vestimenta.      

     Os adxectivos demostrativos. 

     Os gustos. 

     As cores. 

     As actividades cotiás. 

     Os verbos pronominais.  

     Os pronomes reflexivos. 

     As tarefas domésticas. 

     A hora e a expresión do tempo. 

     O presente dos verbos regulares do primeiro e segundo grupos e de avoir, être, 

manger, ranger, boire, faire, prendre e mettre, vouloir e pouvoir. 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais);  

finalidade (pour); (parce que). 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, au, eau, u, ç e gn e os seus 

fonemas correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

 
 
 

3º ESO 

 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións (as grafías ç, gn e os fonemas 

correspondentes, e as consonantes finais).. 

Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da 

súa idade e de rexistros informal e estándar (bonjour, salut, au revoir, s’il vous plaît, 

s’il te plaît, merci, tu/vous).   

 A hora e a expresión do tempo. 

     A descrición física. 

     O feminino e o plural. 

    As partes do corpo, a saúde e a dor física. 

     O artigo contracto.  

     O ocio: actividades e deportes, a organización dunha cita (hora, lugar e cómo chegar) 

e as invitacións (aceptacións e rexeitamento). Os gustos.  

A familia. 

Descrición da personalidade propia e dos demais. 

Os adxectivos cualificativos: xénero e número. A expresión da cantidade: plurais 

irregulares. 

Os oficios e as calidades e ambicións. 

A cidade. 

As compras. 

Os alimentos, o partitivo. 

O passé composé. Os participios de pasado e a súa concordancia. 

O condicional: a fórmula de cortesía (j’aimerais). 

O pasado recente e o futuro próximo. 

As consoantes. 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, au, eau, u, ç e gn e os seus 

fonemas correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

4º ESO 
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      A casa. 

      As preposicións e adverbios de lugar. 

      Il y a/il n’y a pas de. 

      O pronome y. 

A necesidade. 

O passé composé. 

O imperfecto. 

O futuro. 

      O instituto: as materias, as actividades, a opinión sobre el. 

A obriga. 

A opinión. 

      A situación no tempo e a organización do discurso. 

      A comida. 

       As celebracións e festas de Francia e dos países francófonos. 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, au, eau, u, ç e gn e os seus 

fonemas correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

     -Orde do 19 de maio de 2021, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

nos centros sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Nos artigos 10 

(puntos 2 e 3) correspondente as sesións de avaliación e no artigo 11 (puntos 1 e 2) 

correspondente ás probas finais recolle que  :      

“Artigo 10.  Sesións de avaliación 

2.- As sesións de avaliación final ordinaria do alumnado da educación secundaria obrigatoria 

…..deberán realizarse a partir do día 6 de xuño de 2022. 

3.- Deberán realizarse a partir do día 23 de xuño de 2022 as sesións de avaliación final 

extraordinaria do alumnado da educación secundaria obrigatoria, ……. 

 

Artigo 11.  Probas finais 

3. O alumnado de educación secundaria obrigatoria con materias pendentes de cursos 

anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se realizará antes de rematar 

o mes de maio de 2022. …... 

4. As probas finais da convocatoria extraordinaria para a educación secundaria obriga 

toria, …. realizaranse entre o 20 e o 22 de xuño de 2022.” 

         A este respecto, non vou cambiar nada na temporalización de 1º e 2º da ESO; aínda que si 

fixen algún cambio na de 3º. O curso pasado non houbo a materia de francés en 4º da ESO. 

         Entre a proba ordinaria e a extraordinaria repasaramos os contidos mínimos para que 

aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos na ordinaria os poidan acadar na 

extraordinaria. 
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7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

    Partimos dun punto de vista construtivista para que o alumno constrúa a súa propia 

aprendizaxe e logre a competencia de aprender a aprender a través de aprendizaxes 

significativas. O alumno debe participar de forma activa utilizando o francés na aula, 

facendo por escrito as actividades propostas, cooperando cos seus compañeiros. 

Explicamos que o erro forma parte da aprendizaxe. Partimos dos coñecementos 

previos que ten o alumno, e que en parte vemos na avaliación inicial, e intentamos 

utilizar os seus centros de interese. Na medida do posible, empregamos documentos 

auténticos e creamos situacións de comunicacións en contextos naturais. 

   Traballamos tanto a comprensión como a expresión e a lingua oral e a escrita. 

Incluímos aspectos socioculturais. Os contidos son presentados de forma progresiva 

e en espiral, comezando por repasar os contidos mínimos do curso anterior. As 

actividades serán variadas (haberaas de presentación, de motivación, de 

desenvolvemento de contidos, de consolidación, de avaliación do nivel de 

coñecementos, de reforzo, de ampliación...), de dificultade variable, nas que cada un 

poida empregar os seus coñecementos e habilidades, e presentadas de xeito diferente: 

textos nos que haxa que responder a preguntas, exercicios de encher ocos, 

actividades nas que faga falta empregar a mímica, tests, exercicios de 

verdadeiro/falso, cancións, cómics, xogos, trabalinguas... 

 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

  

        A profesora preparará o material ela mesma do que farán parte fotocopias, o 

cadernno de alumno, dicionarios, fichas, pósters e fotografías, planos, documentos 

feitos por alumnos de español de Francia, CDs, DVDs, o radiocassete, o ordenador e 

o video-proxector. Utilizaremos moito o ordenador xa que esta ano temos Edixgal en 

todos os niveis. 

   

        Seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, no seu apartado 30,  

en relación ás medidas educativas que se deben adoptar en canto á metodoloxía de 

traballo que se seguirá  no caso de ensino a distancia, ao ter este ano Edixgal en 

todos os niveis seguiríamos as clases a través desta canle xa que todos os alumnos 

dispoñen de ordenador. En caso de que tivesen problemas de conectividade, se lles 

faría chegar o traballo en papel a través da Xefatura de Estudos.  En caso de ter 

actividade lectiva semipresencial ou non presencial, terían un curso aberto no que 

disporían dun foro de novas e outro de dúbidas (ademáis do meu correo corporativo), 

para saber que teñen que facer en cada momento. Se lles enviarían recursos a través 

desta canle (por exemplo arquivos, tarefas, URL, imaxes…), cos contidos y se lles 

pedirían tarefas que terían que devolver tamén a través desta canle. 
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9. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN. 

 

         A avaliación será continua e incluirá varios tipos: avaliación inicial, avaliación 

formativa (a través de probas orais e escritas, tarefas orais e escritas, e a observación 

directa) e sumativa (para comprobar o grado de adquisición dos contidos e o de 

consecución dos obxectivos). Tamén se fará unha avaliación ao principio de cada 

unidade para ver os coñecementos previos que teñen da materia que se vai ver. Non 

haberá exames de recuperación. 

 

     Os contidos comprenden cinco bloques: comprensión de textos orais, produción 

de textos orais, comprensión de textos escritos, produción de textos escritos e 

coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe. 

     Valoraremos con 4 puntos os estándares dos textos orais e con outros 4 os dos 

textos escritos mediantes as probas correspondentes. O coñecemento da lingua e a 

consciencia intercultural e plurilingüe valorarase de xeito transversal nos outros 

bloques. Para avaliar aos alumnos realizarase como mínimo unha proba oral (en 4º da 

ESO, no segundo trimestre, intentaremos que sexan dúas: unha de comprensión e 

outra de expresión) e outra escrita por trimestre. Estas serán tanto de expresión como 

de comprensión (aínda que non se valorarán necesariamente todas en destrezas en 

cada avaliación), e variadas (nelas pode haber exercicios de gramática; textos ou 

documentos sonoros con preguntas de resposta libre, tipo test ou verdadeiro e falso; 

emparellamentos; encher ocos; escribir a pregunta para a resposta e viceversa; 

transformación de frases ou palabras; descricións, redaccións e diálogos; aprender 

pequenos textos e dicilos de memoria; preparar un tema para expoñelo...).   Ademais  

valoraremos tamén os cinco bloques con dous puntos en total mediante a observación 

directa do traballo realizado na aula e na casa. Valerán medio punto as actividades 

realizadas na casa (nas que se terá en conta que o alumno as faga, aínda que o 

resultado non sexa sempre bo) e outro medio a participación voluntaria na aula. O 

contido B2.2. “Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas 

para comprender e facerse comprender” correspondente ao criterio de avaliación 

B2.2 e ao estándar  SLEB2.2 de cada nivel valerá un punto.  

      A nota da covocatoria ordinaria de xuño será a media aritmética das tres 

avaliacións. Debido a que no boletín de notas a da terceira avaliación non pode ser 

superior á de xuño, no segundo trimestre a nota que irá no boletín será a media da 

primeira e da segunda avaliacións, e no terceiro trimestre irá a media das tres 

avaliacións. Non haberá probas de recuperación e que non supere a materia na 

ordinaria terá que presentarse á proba extraordinaria. 

 

      Por motivos de organización na convocatoria ordinaria de xuño para os 

pendentes, e tanto na ordinaria como na extraordinaria para o alumnado xeral, só se 

avaliará a escrita. 

 

      Cando un alumno aprobe unha avaliación do curso no que está matriculado terá 

aprobada automaticamente a materia pendente. 

 

          Calquera actividade fraudulenta na realización das probas poderá dar lugar á 

cualificación “0” na mesma proba se o profesor o considera oportuno e o alumno 
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perderá o dereito a que se lle repita o exame. Ocorre o mesmo coas probas escritas a 

lapis. 

 

            Seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, no seu apartado 30,  en 

relación ás medidas educativas que se deben adoptar en canto á metodoloxía de traballo 

que se seguirá  no caso de ensino a distancia, acordo que: 

      -en caso de que non se puidesen realizar as probas de xeito presencial no momento 

previsto por mor sa situación sanitaria, estas se retrasarían ata o momento en que fose 

posible. En caso de que esta situación se dese ao final do ano académico e non se 

puidese retrasar realización das probas pola finalización do curso, a nota que levaría o 

alumno sería a media das probas e traballo realizados ata ese momento.  

 

 

10. AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

      

      As competencias clave recollidas na Orde ECD/65/2015 avaliaránse do seguinte 

xeito en relación á nota final:  

 

       -A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía non 

se avaliarán xa que no decreto 86/2015, do 25 de xuño, non aparece relacionada cos 

contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da materia de Francés. 

Polo mesmo motivo, non se avaliará en 1º da ESO o Sentido de iniciativa e espíritu 

emprendedor, nin a Competencia social e cívica,  Competencia social e cívica en 2º 

da ESO e o Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor en 4º. 

       -Dado que a Competencia lingúistica, a Competencia de Aprender a aprender, e 

a Competencia de Conciencia e expresións culturais están relacionadas con todos os 

estándares, a nota de estas coincidirá coa nota final na materia. O mesmo sucede coa 

competencia social e cívica en 3º e 4º da ESO. 

       -A Competencia Dixital aparece na maioría dos estándares dos catro cursos. 

Avaliaráse en función dos estándares nos que realmente utilicemos as TICS. 

       -O Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) aparece en 2º da ESO 

nos estándares SLEB2.1, SLEB3.1, SLEB4, polo tanto avaliaráse a partir da 

participación voluntaria na aula e das estratexias que utiliza para a comprensión e 

expresión de textos escritos. En 3º da ESO, aparece nos estándares SLEB2.1., 

SLEB2.2., SLEB2.3. Avaliaráse a partir da produción de textos orais e da 

participación voluntaria na aula. 

 

11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para avaliar a programación ao longo do curso e ao finalizalo teremos en conta: 

      -as avaliacións iniciais; 

     -se se cumpriu o inicialmente previsto na programación (consecución de 

obxectivos; a adquisición de contidos por parte do alumnado que percibiremos a 

través das probas, actividades e da observación directa; o acerto ou erro na 

temporalización e na metodoloxía, a concienciación sobre os temas transversais, a 

utilización das TICs, o fomento da lectura, a implicación voluntaria dos alumnos no 

intercambio epistolar co collège de Vonnas…); 
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     -se se adaptaron os contidos ao nivel de coñecementos dos alumnos e aos seus 

intereses; 

     -o interese que demostra o alumnado polas propostas e métodos utilizados que se 

ve na participación; 

     -se na aula hai predisposición ao traballo e unha boa relación entre os alumnos e 

co profesor; 

     -o acerto ou erro na práctica docente; 

     -a implicación das familias; 

     -a adecuación das medidas de atención á diversidade; 

     -os resultados que acadan os alumnos.
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RÚBRICA PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Indicador de logro 

Logrado 

totalmente 

Logrado 

parcialmente 

Logrado co 

mínimo 

esixible 

Non 

logrado 

Cumpriuse o previsto na programación. 

    
Conseguíronose os obxectivos. 

    
Os contidos adaptáronse ao nivel de coñecementos dos alumnos e aos seus intereses. 

    
Acertouse na temporalización. 

    
Acertouse na metodoloxía. 

    
Concienciouse aos alumnos sobre os temas transversais. 

    
Utilizáronse as TICs 

    
Fomentouse a lectura 

    
Os alumnos participaron de xeito voluntario no intercambio co collège de Vonnas 

    
Conseguiuse que os alumnos participaran activamente nas clases. 

    
Na aula houbo predisposición ao traballo e unha boa relación entre os alumnos e co profesor. 

     
Conseguiuse a implicación das familias na aprendizaxe dos alumnos. 

    
Acadouse o éxito esperado coas medidas de atención á diversidade (se as houbo que tomar). 

    
Os resultados foron satisfactorios 
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12. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACION DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

     Ademais das probas de pendentes de maio, fixadas polo centro, os alumnos 

disporán de dúas probas opcionais (unha en xaneiro ou febreiro e outra sobre abril ou 

maio) nas que se dividirá a materia e que, de ter superadas, lles permitirán aprobar 

sen presentarse ás de maio. Cando un alumno aprobe unha avaliación do curso no 

que está matriculado (xa sexa trimestral, ordinaria ou extraordinaria) terá aprobada 

automaticamente a materia dos cursos inferiores cun cinco. Polo tanto, aos alumnos 

que teñen a materia pendente se lles dará traballo de reforzo de cara a aprobar as 

avaliacións do curso no que están. Se se presentase a proba de pendentes,  

poñeríaselle a nota máis alta. 

      O alumno que teña pendente a materia de francés recibirá unha serie de 

actividades que, de entregalas con data límite o día do exame, serán tidas en conta co 

10 % da nota tanto nas dúas probas opcionais como na de maio. Na avaliación 

extraordinaria de xuño a cualificación dependerá exclusivamente da nota que o 

alumno saque na realización da proba escrita. Para a realización das actividades o 

alumno pode pedirlle axuda á xefa de departamento que o atenderá nun recreo, para o 

que debe avisala con antelación suficiente (data límite sete días antes da realización 

da proba). 

     Polo tanto, aos alumnos que teñen a materia pendente se lles dará traballo de 

reforzo de cara a aprobar as avaliacións do curso no que están. 

     

         Os contidos para todas as probas de pendentes serán os mínimos do curso  

2020-21 para o alumnado xeral,  agás aqueles que finalmente non se deron.  

 

1º ESO 

 

     A comunicación na aula. 

     As presentacións: o nome, a idade, a cidade onde se vive, os gustos persoais. 

     Presente de indicativo dos verbos do 1º grupo et de avoir et être 

     Os números do 0 ao 100. 

     Os días da semana, os meses e as estacións. A data. 

     Identificación  e presentación de persoas con qui est-ce? e c’est. 

     Identificación e presentación de obxectos con Qu’est-ce que c’est?,  c’est / ce sont + 

o artigo indefinido un, une, des. 

     Os artigos definidos. 

     A negación. 

     A descrición física de persoas. 

     Os adxectivos posesivos. 

     O tempo libre. 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais);  

explicativas (parce que). 

     A interrogación e a resposta:  Qu’est-ce que...? , Comment....?, Quand…?, Où…?, 

 Quel…?, Est-ce qu’il y a ? Oui et non. Il y a, il n’y a pas de.  

    A cortesía: bonjour, salut, au revoir, s’il te plaît, s’il vous plaît, merci. 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, os seus fonemas 

correspondentes. O e mudo final.  
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2º ESO 

 

     A comunicación na aula. 

     A familia. 

         A comida. 

         O partitivo. 

         O condicional de cortesía: je voudrais. 

     Os adxectivos posesivos. 

     A vestimenta.      

     Os adxectivos demostrativos. 

     Os gustos. 

     As cores. 

     As actividades cotiás. 

     Os verbos pronominais.  

     Os pronomes reflexivos. 

     As tarefas domésticas. 

     A hora e a expresión do tempo. 

     O presente dos verbos regulares do primeiro e segundo grupos e de avoir, être, 

ranger, faire e mettre. 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais);  

finalidade (pour); (parce que). 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, au, eau, u, ç e gn e os seus 

fonemas correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

 
 
 

3º ESO 

 

Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións (as grafías ç, gn e os fonemas 

correspondentes, e as consonantes finais).. 

Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da 

súa idade e de rexistros informal e estándar (bonjour, salut, au revoir, s’il vous plaît, 

s’il te plaît, merci, tu/vous).   

As actividades cotiás. 

Os verbos pronomináis. 

Os pronomes reflexivos. 

As tarefas domésticas. 

As actividade cotiás. 

A hora e a expresión do tempo. 

     A descrición física. 

     O feminino e o plural. 

     O ocio: actividades e deportes, a organización dunha cita (hora, lugar e cómo chegar) 

e as invitacións (aceptacións e rexeitamento). Os gustos.  

A familia. 

Descrición da personalidade propia e dos demais. 

Os adxectivos cualificativos: xénero e número. A expresión da cantidade: plurais 

irregulares. 
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Os oficios e as calidades e ambicións. 

Os presente dos verbos ranger, mettre e faire. 

O passé composé. Os participios de pasado e a súa concordancia. 

O condicional: a fórmula de cortesía (j’aimerais). 

O pasado recente e o futuro próximo. 

As consoantes. 

Estratexias para ler en voz alta: as grafías ai, oi, ou, au, eau, u, ç e gn e os seus 

fonemas correspondentes. As consoantes finais e o e mudo final.  

 

 

 

13. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS. 

 

       Ao inicio do curso, realizarase una avaliación inicial a todos os alumnos. 

       Esta avaliación inicial, no caso do 1º curso da ESO, consistirá nun formulario 

individual por escrito cunha serie de questións sobre Francia o os franceses. Aos 

repetidores, no caso de que non lles tivese quedado francés para setembro, ou lles 

tivese quedado e non se tivesen presentado, se lles faría tamén una proba escrita na 

que se avaliarían os contidos mínimos do curso anterior. Se lles tivese quedado para 

setembro e se tivesen presentado,  non se lles faría esa proba e se tomaría como 

referencia a que fixeron en setembro. En caso de haber algún alumno que tivese 

coñecementos previos da lingua por outros motivos ou con necesidades educativas 

especiais, se lles faría unha avaliación específica para eles. 

        No resto dos cursos, haberá para todos una proba escrita na que se avaliarán os 

contidos mínimos do curso anterior. 

         En todos os cursos, farase una avaliación oral pero esta vez de xeito xeral e non 

individualizado. 

         Dependendo dos resultados, durante as primeiras sesións do curso repasaranse 

aqueles contidos que os alumnos en xeral teñen esquecidos. 

        A observación durante as primeiras semanas vainos aportar mais datos sobre a 

actitude do alumno de cara aos estudos en xeral, ou á materia de francés en 

particular. 

        Se se percibe que un alumno ten especiais dificultades, a profesora tomará as 

medidas oportunas, soa ou dacordo co titor ou co Departamento de Orientación se 

fose necesario. Tamén se terá en conta o que se diga na avaliación inicial que se fai 

no mes de outubro, na que se reúnen todos os profesores de cada curso, coa Xefa do 

Departamento de Orientación e o Equipo directivo. 

         Durante o curso, faranse probas, normalmente orais, para saber os 

coñecementos previos que os alumnos teñen dos contidos que se van a impartir. 

         En ningún caso o resultado destas probas será tido en conta para as avaliacións 

trimestrais, ordinaria e extraordinaria. 

          

 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
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   Cada alumno presenta unhas necesidades, capacidades e intereses diferentes. Os 

titores e o equipo de orientación recollen ao principio do ano unha serie de 

informacións que nos transmiten nas sesións de avaliación inicial. 

    Na aula, en  2º, 3º e 4º da ESO, facemos unha avaliación inicial para ver que 

contidos recordan do ano anterior e nos primeiros días repasamos os máis básicos. 

En 1ºESO vemos os coñecementos previos que teñen os alumnos dos países 

francófonos e da súa cultura e preguntamos se hai algún que por diversos motivos 

(ser francófono ou fillo de pais francófonos, ter vivido nun país francófono, ter 

estudado a lingua francesa na escola primaria...etc), xa teña coñecementos da lingua 

francesa. 

   Durante o curso, algúns contidos e actividades permiten que coñezamos os seus 

intereses. Os métodos escollidos presentan unha ampla proposta de actividades 

adaptables aos distintos ritmos de aprendizaxe. En principio, en cada avaliación, 

ademais das tarefas para casa que poidamos mandar dun día para outro, váiselles dar 

aos alumnos unha serie de actividades de repaso con tempo suficiente para que as 

fagan ao seu ritmo, que serán corrixidas nos días previos aos exames. 

     Se algún alumno necesitase actividades de reforzo por non ter cursado a materia 

de francés no ano anterior, se lle proporcionarían. Do mesmo xeito, se farían ACIs no 

caso de que houbese alumnos que as precisasen. A aqueles alumnos diagnoticados de 

TDA-H aplicaráselles o protocolo baseado no decreto 229/2011 polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

Do mesmo xeito, desde o Departamento de Orientación proporciónansenos 

directrices para traballar cos alumnos con dislexia, procedentes de outros países nos 

que non se falan as linguas de Galicia, con síndrome Ásperger e con deficiencias 

visuais. Neste último caso tamén nos axuda a ONCE.  

   Tamén haberá programas de reforzo para a recuperación das materias pendentes e 

programas individualizados para os repetidores que tiveran suspendido francés en 

setembro. 

    En caso de detectar que algín alumno ten problemas de conectividade, o equipo 

docente reuniríase para atopar unha solución. 

 

 

 

15. CONCRECIÓNS DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA 
 

O decreto 86/2015, do 25 de xuño, no artigo cuarto de Titulo Preliminar establece:  

 
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o 

desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 

que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
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democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas 

do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de 

xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e 

de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 

Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas 

para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico. 

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de 

que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, 

en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a 

evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

           A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, e 

as tecnoloxías da información e da comunicación traballaranse de xeito continuado en 

todos os cursos ao longo de todos os contidos, polo propio carácter da materia. 

          O resto de elementos transversais traballaranse tamén continuamente pero de 

xeito implícito agás se nalgún momento aparece algunha circunstancia que faga que 

sexan tratados explicitamente. Hai algúns contidos como os relacionados coa igualdade 

efectiva entre homes e  mulleres, a resolución de conflitos no ambito persoal, familiar e 

social e a educación e a seguridade viaria que teñen un tratamento específico e así se 

recollerá no punto cinco da programación. 

 
 

16. CONTIDOS INTERDISCIPLINARES 

 

      Polo propio carácter da materia, o francés ten contidos en común con todas as outras 

materias xa que se traballa vocabulario de todas elas. Para isto propóñense textos sobre 

diferentes campos do saber: a historia e as artes,  as ciencias, o deporte, as tecnoloxías… 

e, por suposto, as literaturas e as linguas. 

 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

           As actividades complementarias e extraescolares aínda non están decididas de 

todo pero posiblemente se faga un intercambio epistolar co instituto francés Collège du 

Renon, de Vonnas (Rhône-Alpes). Os nosos alumnos escribirían algunha vez en francés 
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para traballar a expresión escrita, pero tamén algunha vez en castelán para que os 

franceses, grazas a eles, poidan traballar a comprensión escrita. Do mesmo xeito, 

recibirían cartas tanto en español coma en francés. O contido das cartas depende do 

curso pero estaría sempre relacionado co que estamos dando e polo tanto xiraria en 

torno a presentarse, falar os gustos, da comida, do instituto, dos horarios, das 

actividades cotiás e das tarefas domésticas, dos proxectos cara ao futuro… 

           Terei en conta a oferta cultural que vaia xurdindo na zona por se hai algunha 

actividade interesante. 

 

18. TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

 

        Nunha lingua, extranxeira ou non, o tratamento e fomento da lectura vai de seu. Na 

aula, lense textos de diversa índole e nas probas, actividades, tarefas e proxectos sempre 

hai lecturas dabondo. De todos os xeitos, dacordo co anexo V do Decreto 133/2007, do 

5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, e no marco da Lei orgánica de educación, desde o 

Departamento de Francés imos fomentar a lectura a través de propostas que supoñan 

dedicarlle un tempo extra máis alá do previsto inicialmente e máis alá da aula.  

        Para isto, na aula contamos cunha pequena selección de libros de diferentes niveis 

de dificultade adaptados polas editoriais aos alumnos que estudan francés como lingua 

extranxeira. Do mesmo xeito, temos tamén prensa francesa (revistas e xornais)  non 

adaptada ao seu nivel pero que ten o atractivo de tratar temas de moi diversa índole que 

son do seu interese (ciencia, deporte, sociedade…) e de incluír fotos. No departamento e 

na biblioteca temos tamén documentos para consulta e lectura. Informarase aos alumnos 

de todas estas posibilidades e se tratará de animalos a ler sen que sexa unha obriga. A 

colaboración que imos facer co instituto de Vonnas permitiralles ser conscientes da 

importancia de escribir ben tanto na súa lingua como na extranxeira para que os seus 

compañeiros franceses poidan comprenden o que queren dicir e viceversa.  

          Recomendamos:  

 

1º DA ESO 

Solowij, Bazyli: La Tour Eiffel. Ed. Longman. Colección Satellites. Nivel 1. 

J’aime… je déteste. Ed. Heinemann. Colección Lire davantage. Nivel principiante. 

J’ai un problème. Ed. Heinemann. Colección Lire davantage. Nivel principiante. 

Fichez-moi la paix. Ed. Heinemann. Colección Lire davantage. Nivel principiante. 

 

 

2º DA ESO 

Range ta chambre! Ed. Heinemann. Colección Lire davantage. Nivel principiante. 

Casse-tête! Ed. Heinemann. Colección Lire davantage. Nivel falso principiante. 

Bougard, Marie Thérèse: Vacances en Ardèche.  Ed. Longman. Colección Satellites. 

Nivel 1. 

Bourdais, Danièle: Les detectives de l’espace. Ed. Longman. Colección Maxilire. Nivel 

2. 

Tempesta, Giovanna: C’est chouette, la vie! Ed. Santillana Français. Colección Evasion. 

Nivel Intro. 

 

3º DA ESO 

Sweeney, Geraldine: Le mystère du supermannquin. Ed. Longman. Colección Maxilire. 

Nivel 3. 
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L’arc-en-ciel. Santillana Français. Colección Evasion. Nivel Intro. 

Renaud, Dominique: Folie d’ours. Colección Evasion. Nivel 1.  

Miquel, Claire: Un étrange voisin. Colección Evasion. Nivel 1.   

 

4º DA ESO 

Bougard, Marie-Thérèse: Vacances en Ardèche. Ed. Longman. Colección Satellites. 

Nivel 1. 

Le Blanc, Barbara: L’Acadie en Fête. Ed. Longman. Colección Satellites. Nivel 3. 

Boutégège, Régine et Longo, Susanna: À Paris. Lire et Voyager. Ed. Le Chat Noir. 

Gallier, Thierry: Dans la maison bleue Ed. Santillana Français. Colección Evasion. 

Nivel 1. 

Sempé-Goscinny: Le petit Nicolas. Ed. Folio. 

 

 

          Estas lecturas están relacionadas cos contidos traballados en clase. 

 

 

19.  TRATAMENTO E FOMENTO DAS TICS. 

 

       Na aula contamos cun ordenador, cun encerado dixital e con un video-proxector. 

Este ano temos Edixgal en todos os cursos así que os alumnos tamén contan con 

cadanseu ordenador. Dacordo co establecido no anexo VI do Decreto 133/2007, do 5 de 

xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, e no marco da Lei orgánica de educación, desde o 

Departamento de Francés se lles fará ver aos alumnos a utilidade das TICS pero 

concretamente como ferramenta na aprendizaxe dunha lingua extranxeira. En concreto 

traballaremos con algunhas webs pensadas para tal finalidade e veremos as vantaxes e 

inconvenientes de usar un tradutor e o modo máis axeitado de facelo. Os alumnos son 

conscientes da importancia de Internet como fonte de consulta porque durante as clases 

o ordenador está sempre aceso para poder resolver dúbidas en canto aparecen.  

        

 

 

20.  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

 PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

           Tendo en conta o establecido no punto dez, en función dos resultados poderanse 

tomar medidas como eliminar ou engadir contidos, facer unha temporalización distinta, 

utilizar outra metodoloxía, establecer outro tipo de relación cos alumnos ou cos pais…  

 

 

 

Asdo. Mónica Tocci González  

 

                                                                                         (Xefa de departamento) 

 

 

 

 



 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

DE  

 

LATÍN  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   I.E.S. MONTE CARRASCO 

 

                                                                                  CANGAS 



 

 

109 

 

 

            CURSO ACADÉMICO 2021-2022 
1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN ----------------------------------------111 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS 

PERFÍS COMPETENCIAIS.-----------------------------------------------------------------113 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO -----------------------------122 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN-----124 

 

5.CONTIDOS DISTRIBUIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN 

E TEMPORALIZACIÓN--------------------------------------------------------------------- 131 

 

6. MÍNIMOS EXISIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA------ 131 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA------------ 133 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR ------- 134 

 

9. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN --    134 

 

 10. AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE ---------------------------------  135 

 

 11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE --------------------------------------------------------------------- 136 

 

 12. DISEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------------  138 

 

 13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ----------------------------------- 138 

 

 14.CONCRECIÓNS DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA--------------------------------- 138 

 

 15. CONTIDOS INTERDISCIPLINARES------------------------------------------------ 139 

 

16.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO ------------------------------------------ 140 

 

17. TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA ------------------------------------- 140 

 

18. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TICS ------------------------------------------- 140 

 



 

 

110 

 

19. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

 PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.----------------------------------------- 140 



 

 

111 

 

2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

      Este curso o Departamento de Francés asume a materia de Latín en 4º da ESO B cun 

total de 8 alumnos. 

 

 

Lexislación empregada para a presente programación: 

 

      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. 

 

      Esta resolución ten en conta: 

 -A modificación realizada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que establece unha 

nova organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.  

-O Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, e que estableceu o currículo básico desas 

dúas etapas.  

-O 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 que  se dita en 

exercicio das competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos básicos 

regulados a nivel estatal. 

 

    -Orde do 19 de maio de 2021, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

nos centros sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Nos artigos 10 

(puntos 2 e 3) correspondente as sesións de avaliación e no artigo 11 (puntos 1 e 2) 

correspondente ás probas finais recolle que  :      

“Artigo 10.  Sesións de avaliación 

2.- As sesións de avaliación final ordinaria do alumnado da educación secundaria obrigatoria 

…..deberán realizarse a partir do día 6 de xuño de 2022. 

3.- Deberán realizarse a partir do día 23 de xuño de 2022 as sesións de avaliación final 

extraordinaria do alumnado da educación secundaria obrigatoria, ……. 

 

Artigo 11.  Probas finais 

5. O alumnado de educación secundaria obrigatoria con materias pendentes de cursos 

anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se realizará antes de rematar 

o mes de maio de 2022. …... 
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6. As probas finais da convocatoria extraordinaria para a educación secundaria obriga 

toria, …. realizaranse entre o 20 e o 22 de xuño de 2022.” 

      -Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022. Normas específicas relativas a metodoloxías 

na aula e programación, o seguinte: 

31. As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá  no 

caso de ensino a distancia. 

32. Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que 

non poida seguir a ensinanza telemática. 

Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento 

continuo do curso polo alumnado. 
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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. 

 

4º de ESO 

 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

 f 

 ñ 

 o 

 B1.1. Marco xeográfico da lingua.  B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco 
xeográfico da lingua latina. 

 LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico no que se sitúa en distintos 
períodos a civilización romana, delimitando o 
seu ámbito de influencia e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

 CMCCT 

 CCEC 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 e 

 ñ 

 o 

 B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

 B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua 
nai da maioría das linguas faladas en Europa 
actualmente. 

 LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece 
as linguas indoeuropeas e as súas familias, 
delimitando nun mapa a zona de orixe e as 
zonas de expansión. 

 CD 

 CAA 

 CMCCT 

 l 

 ñ 

 o 

 B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

 B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en 
familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 

 LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan 
actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 l 

 ñ 

 o 

 B1.3. Linguas de España: linguas romances e 
non romances. 

 B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas 
en España, clasificalas e localizalas nun 
mapa. 

 LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en 
España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun 
mapa as zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CAA 

 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

          

 f 

 ñ 

 o 

 B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 B1.5. Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

 LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 ñ 

 o 

 B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do latín ao galego e 
ao castelán. 

 B1.6. Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución fonética do latín ao 
galego e ao castelán, partindo dos étimos 
latinos. 

 LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos 
latinos ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 

 CCL 

 CAA 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  

 e  B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de 
escritura. 

 B2.1. Coñecer diferentes sistemas de 
escritura e distinguilos do alfabeto. 

 LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de 
escritura e clasifícaos consonte a súa 
natureza e a súa función. 

 CD 

 CCEC 

 e  B2.2. Orixes do alfabeto latino.  B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas 
modernas e identificar os tipos de alfabeto 
empregados hoxe en día en Europa. 

 LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do abecedario 
latino, sinala as principais adaptacións que se 
producen en cada unha delas, recoñece os 
tipos de alfabetos usados actualmente en 
Europa e relaciona cada un coas linguas que 
os empregan. 

 CAA 

 CD 

 h  B2.3. Pronuncia do latín.  B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as 
normas básicas de pronuncia en latín. 

 LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de 
certa extensión coa pronuncia correcta. 

 CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

 b  B3.1. Formantes das palabras.   B3.1. Identificar e distinguir os formantes das 
palabras. 

 LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus 
formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para 
identificar desinencias e explicar o concepto 
de flexión e paradigma. 

 CMCCT 

 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e  B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

 B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.  LAB3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 

 CAA 

 CCL 

 e 

 b 

 B3.3. Concepto de declinación e conxugación.  B3.3. Comprender o concepto de declinación 
e conxugación. 

 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e 
conxugación. 

 CAA 

 CCL 

 b 

 e 

 B3.4. Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e pronomes. 

 B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 LAB3.4.1. Enuncia correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e 
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa 
declinación. 

 CD 

 CCL 

 LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, enuncialos 
e conxugalos correctamente. 

 LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais 
latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado. 

 CAA 

 CCL 

 

 LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que 
compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir 
destas os modelos de conxugación. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 b 

 h 

 ñ 

 o 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.6. Recoñecer as formas dos tempos 
verbais formados a partir do tema de presente 
e perfecto, tanto en voz activa como en voz 
pasiva, así como as formas non persoais do 
verbo: infinitivo de presente activo e participio 
de perfecto. 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente as 
principais formas derivadas de cada tema 
verbal latino: en voz activa o modo indicativo, 
tanto do tema de presente como do tema de 
perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito 
imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito 
perfecto de indicativo. 

 CAA 

 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos 
tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito 
perfecto de indicativo. 

 CD 

 CCL 

 LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do 
verbo, como o infinitivo de presente activo e o 
participio de perfecto. 

 CAA 

 CCL 

 LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e 
ao castelán diferentes formas verbais latinas. 

 CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  

 f  B4.1. Elementos da oración.  B4.1. Coñecer e analizar as funcións das 
palabras na oración. 

 LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos adaptados, 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións na oración. 

 CMCCT 

 h  B4.2. Casos latinos.  B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e 
identificar as súas principais funcións na 
oración, e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

 LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais 
funcións que realizan dentro da oración. 

 CAA 

 CCL 

 LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua 
os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, 
onde practica o seu uso. 

 CCL 

 e  B4.3. Concordancia.  B4.3. Recoñecer as regras de concordancia 
na lingua latina e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

 LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso. 

 CCL 

 b  B4.4. Oración simple: oracións atributivas e  B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de  LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de  CMCCT 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

predicativas. oración simple. oracións simples, e identifica as súas 
características. 

 CCA 

 CCL 

 e  B4.5. Oración composta: oracións 
coordinadas. 

 B4.5. Distinguir as oracións simples das 
compostas. 

 LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións compostas, e diferénciaas das 
oracións simples. 

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 h  B4.6. Construcións de infinitivo e de participio 
máis transparentes. 

 B4.6. Identificar, distinguir e traducir 
correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes. 

 LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos 
sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e 
tradúceas correctamente. 

 CCL 

 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización  

 a 

 f 

 e 

 ñ 

 B5.1. Períodos da historia de Roma.  B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas 
da historia de Roma, encadralos no seu 
período correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

 LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de 
Roma e explica os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de 
unhas a outras. 

 CSC 

 CSIEE 

 CD 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos no período histórico 
correspondente. 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos 
nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de 
información. 

 CD 

 CAA 

 CMCCT 

 LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos 
históricos da civilización latina, e explica a 
grandes liñas as circunstancias en que teñen 
lugar e as súas principais consecuencias. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 ñ 

 B5.2. Organización política e social de Roma.  B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da 
organización política e social de Roma. 

 LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que 
caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 LAB5.2.2. Describe a organización da 
sociedade romana e explica as características 
das clases sociais e os papeis asignados a 
cada unha delas, en comparación cos actuais. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 c 

 ñ 

 B5.3. A familia romana.  B5.3. Coñecer a composición da familia e os 
papeis asignados aos seus membros. 

 LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, e analiza a través deles os 
estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 l 

 n 

 B5.4. Mitoloxía e relixión.  B5.4. Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 

 LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os caracterizan e 
establece relacións entre os deuses máis 
importantes. 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 n 

 ñ 

 B5.4. Mitoloxía e relixión.  B5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes 
latinos, e establecer semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as semellanzas e as 
principais diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos. 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 m 

 

 B5.5. Vida cotiá: vivenda, alimentación e 
indumentaria. 

 B5.6. Recoñecer os tipos de vivenda 
empregados en Roma, as características 
principais da alimentación romana, os 
elementos da indumentaria e as normas de 
hixiene persoal, peiteados e cosméticos. 

 LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de 
vida en Roma no ámbito privado, analizando 
os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta 
e coidado persoal e contrástaos cos da 
actualidade. 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 CAA 

 d 

 e 

 ñ 

 B5.6. Espectáculos públicos: teatro, circo e 
anfiteatro. 

 B5.7. Coñecer os espectáculos públicos 
realizados no teatro, no circo e no anfiteatro, e 
a súa relación co mundo actual. 

 LAB5.7.1. Describe as características dos 
tipos de espectáculos públicos celebrados no 
teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu 
mantemento no mundo actual e sitúa nun 
mapa os teatros, os circos e os anfiteatros 
conservados máis importantes. 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

 CCEC 

 Bloque 6. Textos  

 h  B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica.  B6.1. Aplicar coñecementos básicos de 
morfoloxía e sintaxe para iniciarse na 
interpretación, na tradución e na retroversión 
de frases de dificultade progresiva e textos 
adaptados. 

 LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para 
efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión. 

 CCL 

 CAA 

 d 

 o 

 B6.2. Comparación das estruturas latinas coas 
das linguas propias. 

 B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

 CCL 

 CAA 

 h  B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución.  B6.3. Utilizar correctamente os manuais de 
gramática e o dicionario, recoñecendo e 
analizando toda a información que 
proporcionan. 

 LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e 
o dicionario, analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos textos. 

 CCL 

 CAA 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 l 

 f 

 B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

 B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 
contido e a estrutura de textos latinos 
traducidos. 

 LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturais presentes 
nos textos seleccionados, aplicando para iso 
os coñecementos adquiridos previamente 
nesta ou noutras materias. 

 CCEC 

 CCL 

 LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 b  B6.5. Produción de pequenos textos propios 
en lingua latina. 

 B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 
textos de produción propia. 

 LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou 
pequenos textos en latín sobre un tema 
proposto. 

 CCL 

 g  B6.5. Produción de pequenos textos propios 
en lingua latina. 

 B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 
con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

 LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín 
sobre a base dun tema previamente acordado. 

 CCL 

 Bloque 7. Léxico  

 h 

 ñ 

 o 

 B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de maior frecuencia. 

 B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia.  

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos 
latinos non estudados, partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  

 CAA 

 CCL 

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

 CD 

 CAA 

 b 

 ñ 

 o 

 B7.2. Composición e derivación culta: 
lexemas, prefixos e sufixos. 

 B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos 
principais prefixos e sufixos que interveñen na 
composición e na derivación culta. 

 LAB7.2.1. Identifica e explica os principais 
prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua. 

 CMCCT 

 CCL 

 l 

 ñ 

 o 

   B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos 
que permanecen nas linguas do alumnado. 

 LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras 
de léxico común da lingua propia e explica a 
partir desta o seu significado. 

 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 

 b 

 B7.4. Locucións latinas de uso actual.  B7.4. Coñecer o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

 LAB7.4.1. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando 
se expresa na súa propia lingua. 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 

Neste apartado tense en conta o artigo 10 do 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: 

 

Artigo 10. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

 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. 

 

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

 

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.
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

No cadro seguinte amósase, para cada estándar de aprendizaxe, a temporalización, o grao mínimo de consecución de dito 
estándar para superar a materia, e os procedementos e instrumentos de avaliación empregados. 
           En latín contamos con tres horas semanais.  En cada avaliación temos aproximadamente: 30 sesións no primeiro trimestre,  28 
no segundo e  e 26 no terceiro. 90 sesións aproximadamente en todo o curso. Debemos ter en conta que precisamos, por trimestre, 
unha sesión para a realización da proba escrita; e dúas para devolvela corrixida, explicar os erros e a nota que leva cada alumno ao 
final de cada avaliación ou a final do curso, un número indeterminado para repaso do dado en cada avaliación antes das probas; días 
non lectivos; actividades do centro e doutras materias e imprevistos. 
 

 
4ºESO 

 

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances    

 LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a 
civilización romana, delimitando o seu ámbito de 
influencia e situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa relevancia histórica. 

1º e 3º  trimestres 

 LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a 
civilización romana, delimitando o seu ámbito de 
influencia e situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa relevancia histórica. 

 
 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as 
linguas indoeuropeas e as súas familias, 
delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas 
de expansión. 

1º trimestre 

 LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo.  
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan 
actualmente en Europa, diferenciando pola súa 
orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, 
clasifica as primeiras en familias lingüísticas e 
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

1º trimestre 

 LAB.1.3.1. Identifica as linguas romances que se 
falan actualmente en Europa e delimita nun mapa 
as zonas onde se utilizan. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 



 

 

125 

 

 LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en 
España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun 
mapa as zonas onde se utilizan. 

1º trimestre 

 LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en 
España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun 
mapa as zonas onde se utilizan. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 

Todos os trimestres 

 LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos 
ao galego e ao castelán aplicando as regras 
fonéticas de evolución. 

Todos os trimestres 

 LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos 
ao galego e ao castelán aplicando as regras 
fonéticas de evolución. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos 
básicos 

  

 

 LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura 
e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
función. 

1º trimestre 

 LAB2.1.1. Distingue entre escritura non fonolóxca 
(pictográfica e ideográfica) e fonolóxica (alfabética 
e silábica). 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do abecedario latino, 
sinala as principais adaptacións que se producen 
en cada unha delas, recoñece os tipos de 
alfabetos usados actualmente en Europa e 
relaciona cada un coas linguas que os empregan. 

Todos os trimestres 

 LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino e 
coñece as diferencias entre o alfabeto latino e o 
castelán, galego, francés e italiano. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa 
extensión coa pronuncia correcta. 2º e 3º trimestre 

 LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa 
extensión coa pronuncia correcta. 

 
Traballo na aula 

 

Bloque 3. Morfoloxía  

  

 LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus 
formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 
morfemas, e servíndose destes para identificar 
desinencias e explicar o concepto de flexión e 
paradigma. 

Todos os trimestres 

 LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus 
formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 
morfemas, e servíndose destes para identificar 
desinencias e explicar o concepto de flexión e 
paradigma. 

 
 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 

Todos os trimestres 

 LAB3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 
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 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e 
conxugación. 1º trimestre 

 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e 
conxugación. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, 
adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a 
partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. 

Todos os trimestres 

 LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, 
adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a 
partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

Todos os trimestres 

 LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais 
latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado. 

Todos os trimestres 

 LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais 
latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que 
compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas 
os modelos de conxugación. 

Todos os trimestres 

 LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que 
compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas 
os modelos de conxugación. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais 
formas derivadas de cada tema verbal latino: en 
voz activa o modo indicativo, tanto do tema de 
presente como do tema de perfecto; en pasiva, o 
presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo. 

Todos os trimestres 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais 
formas derivadas de cada tema verbal latino: en 
voz activa o modo indicativo, tanto do tema de 
presente como do tema de perfecto; en pasiva, o 
presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo. 

 
 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos 
verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro 
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 

Todos os trimestres 

 LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos 
verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro 
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do 
verbo, como o infinitivo de presente activo e o 
participio de perfecto. 

Todos os trimestres 

 LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do 
verbo, como o infinitivo de presente activo e o 
participio de perfecto. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán diferentes formas verbais latinas. Todos os trimestres 

 LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán diferentes formas verbais latinas. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 

Bloque 4. Sintaxe  

  

 LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais 

Todos os trimestres 

 LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 
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presentes nas palabras con flexión e explicando 
as funcións na oración. 

presentes nas palabras con flexión e explicando 
as funcións na oración. 

 LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos 
casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais funcións 
que realizan dentro da oración. 

Todos os trimestres 

 LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos 
casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais funcións 
que realizan dentro da oración. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os 
casos latinos presentes nos textos e redacta en 
lingua latina pequenas frases, onde practica o seu 
uso. 

Todos os trimestres 

 LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os 
casos latinos presentes nos textos e redacta en 
lingua latina pequenas frases, onde practica o seu 
uso. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso. 

Todos os trimestres 

 LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións 
simples, e identifica as súas características. 2º trimestre ou 3º trimestre 

 LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións 
simples (copulativas y predicativas), e identifica 
as súas características. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións 
compostas, e diferénciaas das oracións simples. 2º ou 3º trimestre 

 LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións 
compostas (coordinadas e subordinadas), e 
diferénciaas das oracións simples. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos 
sinxelos, as construcións de infinitivo e participio 
máis transparentes, e analízaas e tradúceas 
correctamente. 

2º ou 3º trimestre 

 LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos 
sinxelos, as construcións de infinitivo e participio 
máis transparentes. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura e 
civilización 

 

 

 

 LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de 
Roma e explica os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras. 

1º trimestre 

 LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de 
Roma e explica os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos no período histórico correspondente. 1º trimestre 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos no período histórico correspondente. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos 
que se representan fitos históricos salientables, 
consultando diferentes fontes de información. 

1º trimestre 

 LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos 
que se representan fitos históricos salientables, 
consultando diferentes fontes de información. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 
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 LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos 
históricos da civilización latina, e explica a 
grandes liñas as circunstancias en que teñen 
lugar e as súas principais consecuencias. 

1º trimestre 

 LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos 
históricos da civilización latina, e explica a 
grandes liñas as circunstancias en que teñen 
lugar e as súas principais consecuencias. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que 
caracterizan as sucesivas formas de organización 
do sistema político romano. 

1º trimestre 

 LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que 
caracterizan as sucesivas formas de organización 
do sistema político romano. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade 
romana e explica as características das clases 
sociais e os papeis asignados a cada unha delas, 
en comparación cos actuais. 

1º trimestre 

 LAB5.2.2. Os cidadáns, os libertos e os escravos. 

 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, e analiza a través deles os estereotipos 
culturais da época en comparación cos actuais. 

3º trimestre 

 LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia o home, a muller e 
os fillos. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os caracterizan e establece 
relacións entre os deuses máis importantes. 

2º trimestre 

 LAB5.4.1. Júpiter, Juno, Minerva, Neptuno, Marte, 
Venus, Diana, Apolo, Ceres, Mercurio, Vulcano e 
Vesta. Atributos e cualidades. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as semellanzas e as 
principais diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos. 

3º trimestre 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as semellanzas e as 
principais diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en 
Roma no ámbito privado, analizando os tipos de 
vivenda, alimentación, vestimenta e coidado 
persoal e contrástaos cos da actualidade. 

3º trimestre 

 LAB5.6.1. Os tipos de vivenda: insulae, domus e 
fundus. 

 
Probas escritas 
Exposición oral 
Traballo na aula e na casa 

 

Bloque 6. Textos  

 

 

 LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases de dificultade 
graduada e textos adaptados, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

Todos os trimestres 

 LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases de dificultade 
graduada e textos adaptados, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender textos de forma global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas 

Todos os trimestres 

 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender textos de forma global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 
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linguas que coñece. linguas que coñece. 

 LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o 
dicionario, analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos textos. 

Todos os trimestres 

 LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o 
dicionario, analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos textos. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturais presentes nos 
textos seleccionados, aplicando para iso os 
coñecementos adquiridos previamente nesta ou 
noutras materias. 

Todos os trimestres 

 LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturais presentes nos 
textos seleccionados, aplicando para iso os 
coñecementos adquiridos previamente nesta ou 
noutras materias. 

 
 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 

Todos os trimestres 

 LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos 
textos en latín sobre un tema proposto. 2º e 3º trimestres 

 LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos 
textos en latín sobre un tema proposto. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín 
sobre a base dun tema previamente acordado. 3º trimestre 

 LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín 
sobre a base dun tema previamente acordado. 

 
Traballo na aula 

 

Bloque 7. Léxico  

 

 

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos 
non estudados, partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia.  

Todos os trimestres 

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos 
non estudados, partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia.  

Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. Todos os trimestres 

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB7.2.1. Identifica e explica os principais 
prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento 
na propia lingua. 

Todos os trimestres 

 LAB7.2.1. Identifica e explica os prefixos ante, bi, 
inter, e/ex, extra, in, omni, prae, re, super, sub, 
trans, e os sufixos anus, arium, arius, bilem. 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 

 LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras de 
léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado. 

Todos os trimestres 

     LAB7.3.1. a.C., accésit, agenda, album,    

     corpus, deficit, duplex, facsimile, gratis,  

     habitat, máxime, quorum,  R.I.P.,  senior. 

 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 
 

 LAB7.4.1. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se 

Todos os trimestres 

 LAB7.4.1. Coñece o significado  e sabe empregar 
no seu contexto axeitado, cando se expresa na 
súa propia lingua, as locucións latinas a priori, a 

 
Probas escritas 
Traballo na aula e na casa 
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expresa na súa propia lingua. posteriori, ante meridiem, post meridiem, 
curriculum vitae, grosso  modo, in fraganti, in situ, 
in vitro, modus vivendi, per cápita, post data. 
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5. CONTIDOS DISTRIBUIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 

 

BLOQUE I. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES. 

 

Marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización romana. Ámbito 

de influencia e puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 

relevancia histórica. 

O indoeuropeo: definición. Linguas indoeuropeas e as súas familias. Zonas de orixe e 

zonas de expansión. Situación no mapa. 

As linguas indoeuropeas e non indoeuropeas que se falan actualmente en Europa. 

Familias das indoeuropeas e situación no mapa das linguas indoeuropeas actuais. 

Linguas romances e non romances que se falan en España. Situación no mapa. 

Identificación e diferenciación de palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

As regras fonéticas de evolución e a súa aplicación para pasar dos termos latinos aos 

casteláns e aos galegos. 

 

BLOQUE II. SISTEMA DA LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS. 

 

Os diferentes tipos de escritura: pictográfica, ideográfica, silábica e alfabética. 

A orixe do alfabeto castelán, galego, francés e italiano. 

Normas básicas da pronuncia do latín. 

 

BLOQUE III. MORFOLOXÍA. 

 

Palabras variables e invariables. 

Defininición e identificación dos formantes de palabras: lexemas e morfemas. 

Desinencias. Flexión e paradigma. 

Concepto de declinación. As cinco declinacións. Os sustantivos, os adxectivos e os 

pronomes (personais, reflexivos, posesivos, demostrativos, relativos) e o seu enunciado. 

Concepto de conxugación. As catro conxugacións latinas. O enunciado dun verbo. 

A voz activa. Os temas do presente:  o indicativo (o presente, o imperfecto, e o futuro 

imperfecto) e o subxuntivo (presente e pretérito imperfecto). Os temas do perfecto: o 

indicativo (pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto e o futuro perfecto) e o 

subxuntivo (pretérito perfecto e pretérito pluscuamperfecto). 

A voz pasiva. O presente, o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e pretérito 

perfecto. 

As formas non personais do verbo: o infinitivo de presente activo e o participio de 

perfecto. 

 

 

BLOQUE IV. SINTAXE. 

 

As categorías gramaticais e a concordancia. 

Os casos e funcións. 

As preposicións. 

A oración simple: oracións atributivas e predicativas. 

A oración composta: as oracións coordinadas (copulativas e adversativas). 

A  oración composta: as oracións subordinadas (substantivas, adxectivas o de relativo e 

adverbiais). 
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As construcións de infinitivo e participio. 

 

BLOQUE V. ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN. 

 

A historia de Roma: 

-Etapas, trazos esenciais, circunstancias do paso de unhas a outras e consecuencias: a 

Monarquía, a República e o Imperio. 

-Principais feitos históricos e periodo correspondente: a fundación de Roma, as guerras 

púnicas, o asasinato de Xulio César, a chegada de Octavio Augusto, a caída do Imperio. 

-Organización política e social de Roma: os cidadáns, os libertos e os escravos. 

-A familia romana e os papeis asignados a cada membro. Comparación cos actuais. 

-Mitoloxía e relixión: os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía 

grecolatina. Os seus trazos e a relación entre os máis importantes. Semellanzas e 

diferenzas cos actuais. 

-A vida cotiá: a vivenda (tipos), a alimentación e a indumentaria. 

-Os espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. Características, mantemento na 

actualidade e situación no mapa dos conservados máis importantes. 

 

BLOQUE VI. TEXTOS. 

 

Análise morfolóxica e sintáctica para traducir frases e pequenos textos con dicionario. 

Comprensión global de frases e pequenos textos sen dicionario. 

 

BLOQUE VII. LÉXICO. 

 

Os prefixos ante, bi, inter, e/ex, extra, in, omni, prae, re, super, sub, trans, e os sufixos 

anus, arium, arius, bilem. 

Os latinismos a.C., accésit, agenda, album, corpus, deficit, duplex, facsimile, gratis,      

habitat, máxime, quorum,  R.I.P.,  senior. 

As locucións latinas a priori, a posteriori, ante meridiem, post meridiem, curriculum 

vitae, grosso  modo, in fraganti, in situ, in vitro, modus vivendi, per cápita, post data. 

 

Temporalización 

 

      A temporalización aparece no punto 4 desta programación.  

 

Elementos transversais  

 

 Serán tratados fundamentalmente no bloque V (Roma: historia, cultura e civilización) e 

no V (Textos) 

 

 

6. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

   Coñecer e localizar nun mapa as linguas que se falan en España 

    Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética do latín ao galego e 

ao castelán, partindo dos étimos latinos.     

    Analizar e traducir frases e pequenos textos sin dicionario. 

    Comprender globalmente textos sen dicionario. 

    Traducir pequenos textos con dicionario 
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    As cinco declinacións. Enunciar palabras de cada declinación e declinalas 

correctamente. Recoñecer os seis casos, o xénero e o número e as funcións equivalentes 

en castelán. 

    As catro conxugacións verbais e o verbo Sum. Enunciar un verbo e conxugalo 

correctamente. Recoñecer os tempos verbais, a persoa e o número. 

    Redactar pequeaas frases en latín. 

    A Monarquía, a República e o Imperio. 

    A fundación de Roma, as guerras púnicas, o asasinato de Xulio César, a chegada de 

Octavio Augusto, a caída do Imperio. 

   Organización política e social de Roma: os cidadáns, os libertos e os escravos. 

    Xúpiter, Xuno, Minerva, Diana, Apolo, Marte, Venus, Ceres, Vulcano, Neptuno, 

Mercurio y Vesta.  

    A vida cotiá. 

    A familia. 

    O Coliseo. 

    Coñecer o significado das palabras latina de maior frecuencia. 

    Identificar e explicar os prefixos os prefixos ante, bi, inter, e/ex, extra, in, omni, prae, 

re, super, sub, trans, e os sufixos anus, arium, arius, bilem. 

    Os latinismos a.C., accésit, agenda, album, corpus, deficit, duplex, facsimile, gratis,      

habitat, máxime, quorum,  R.I.P.,  senior. 

     Coñecer o significado  e saber empregar no seu contexto axeitado, cando se expresa 

na súa propia lingua, as locucións latinas a priori, a posteriori, ante meridiem, post 

meridiem, curriculum vitae, post data, grosso, modo, in fraganti, in situ, in vitro e 

modus vivendi. 

 

 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

    Partimos dun punto de vista construtivista para que o alumno constrúa a súa propia 

aprendizaxe e logre a competencia de aprender a aprender a través de aprendizaxes 

significativas. O alumno debe participar de forma activa facendo por escrito as 

actividades propostas, cooperando cos seus compañeiros. Explicamos que o erro forma 

parte da aprendizaxe. Partimos dos coñecementos previos que ten o alumno (que aínda 

que son poucos porque é unha materia nova, algúns xa saben algo porque o curso ou os 

cursos anteriores cursaron materias como Cultura Clásica, Historia ou Lingua que 

comparten contidos coa de Latín) e que en parte vemos na avaliación inicial, e 

intentamos utilizar os seus centros de interese. 

   Traballamos os sete bloques que veñen no Curriculum. Os contidos son presentados 

de forma progresiva e en espiral. As actividades serán variadas (haberaas de 

presentación, de motivación, de desenvolvemento de contidos, de consolidación, de 

avaliación do nivel de coñecementos, de reforzo, de ampliación...), de dificultade 

variable, nas que cada un poida empregar os seus coñecementos e habilidades, e 

presentadas de xeito diferente: textos nos que haxa que responder a preguntas, textos 

para analizar e traducir, cuestions a desenvolver, exercicios de encher ocos, exposicións 

orais individuais, por parellas e por grupos… 
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8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

  

     Non temos libro de texto. Imos a traballar por fotocopias e apuntes,  co caderno do 

alumno, a axenda, dicionarios, DVDs, o ordenador e o video-proxector. Este ano imos 

usar moito o ordenador xa que 4º da ESO tamén ten Edixgal e polo tanto os alumnos 

teñen cadanseu ordenador. 

    Seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, no seu apartado 30,  en 

relación ás medidas educativas que se deben adoptar en canto á metodoloxía de traballo 

que se seguirá  no caso de ensino a distancia, ao ter este ano Edixgal en todos os niveis 

seguiríamos as clases a través desta canle xa que todos os alumnos dispoñen de 

ordenador. En caso de que tivesen problemas de conectividade, se lles faría chegar o 

traballo en papel a través da Xefatura de Estudos.  En caso de ter actividade lectiva 

semipresencial ou non presencial, terían un curso aberto no que disporían dun foro de 

novas e outro de dúbidas (ademáis do meu correo corporativo), para saber que teñen que 

facer en cada momento. Se lles enviarían recursos a través desta canle (por exemplo 

arquivos, tarefas, URL, imaxes…), cos contidos y se lles pedirían tarefas que terían que 

devolver tamén a través desta canle. 

 

 

9. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN. 

 

         A avaliación será continua e incluirá varios tipos: avaliación inicial, avaliación 

formativa (a través de probas orais e escritas, tarefas orais e escritas, e a observación 

directa) e sumativa (para comprobar o grado de adquisición dos contidos e o de 

consecución dos obxectivos). Tamén se fará unha avaliación ao principio de cada 

unidade para ver os coñecementos previos que teñen da materia que se vai ver.  

 

     Os contidos comprenden sete bloques: 1. O latín, orixe das linguas romances. 2. 

Sistema da lingua latina: elementos básicos. 3. Morfoloxía. 4. Sintaxe. 5. Roma: 

historia, cultura e civilización. 6. Textos. 7. Léxico. 

      

      Imos facer unha exposición oral. No primeiro (no que se fará de xeito individual) 

traballarán sobre os estándares LAB5.1.1. LAB5.1.2. LAB5.1.3. LAB5.1.4. LAB5.2.1. 

LAB5.2.2. No segundo trimestre (no que se fará por parellas) versará sobre o estándar 

LAB5.4.1. No terceiro (no que se fará por grupos) traballaranse os estándares 

LAB5.3.1. e LAB5.6.1. Esta proba valerá 2 puntos nos que se terán en conta a 

veracidade dos contidos, as fontes consultadas na web (terán que poñer a webgrafía); a 

presentación dixital realizada (valoraranse a resultado visual, as imaxes utilizadas) e a 

exposición oral cada unha delas con 0,5 p. 

        Os estándares tamén serán avaliados a través do traballo da aula que contará 1 

punto, do traballo da casa que contará 0,5 e das saídas ao encerado que contarán outro 

0,5 e nas que previamente se lles pedirá que estuden algo concreto na casa que se lles 

preguntará na seguinte clase. 

         Finalmente haberá unha proba escrita que valerá 6 puntos na que calquera estándar 

poderá ser avaliado. 
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      A nota da convocatoria ordinaria de xuño será a media aritmética das tres 

avaliacións. Debido a que no boletín de notas a da terceira avaliación non pode ser 

superior á de xuño, no segundo trimestre a nota que irá no boletín será a media da 

primeira e da segunda avaliacións, e no terceiro trimestre irá a media das tres 

avaliacións. Non haberá probas de recuperación e que non supere a materia na ordinaria 

terá que presentarse á proba extraordinaria. 

 

    Calquera actividade fraudulenta na realización das probas poderá dar lugar á 

cualificación “0” na mesma proba se o profesor o considera oportuno. Ocorre o mesmo 

coas probas escritas a lapis. 

 

            Seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, no seu apartado 30,  en 

relación ás medidas educativas que se deben adoptar en canto á metodoloxía de traballo 

que se seguirá  no caso de ensino a distancia, acordo que: 

      -en caso de que non se puidesen realizar as probas de xeito presencial no momento 

previsto por mor sa situación sanitaria, estas se retrasarían ata o momento en que fose 

posible. En caso de que esta situación se dese ao final do ano académico e non se 

puidese retrasar realización das probas pola finalización do curso, a nota que levaría o 

alumno sería a media das probas e traballo realizados ata ese momento.  

 

10. AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

      

      As competencias clave recollidas na Orde ECD/65/2015 avaliaránse nos seguintes 

estándares:  

 

     Comunicación lingüística: LAB 1.5.1; LAB 1.6.1; LAB 2.3.1; LAB 3.1.1; LAB 

3.2.1; LAB 3.3.1; LAB 3.4.1; LAB 3.4.2; LAB 3.5.1; LAB 3.5.2; LAB 3.6.1; LAB 

3.6.2; LAB 3.6.3; LAB 3.6.4; LAB 4.2.1; LAB 4.2.2; LAB 4.3.1; LAB 4.4.1; LAB 

4.5.1; LAB 4.6.1; LAB 5.1.4; LAB 5.2.1; LAB 5.2.2; LAB 5.3.1; LAB 5.4.1; LAB 

5.6.1; LAB 5.7.1; LAB 6.1.1; LAB 6.2.1; LAB 6.3.1; LAB 6.4.1; LAB 6.4.2; LAB 

6.5.1; LAB 6.6.1; LAB 7.1.1; LAB 7.2.1; LAB 7.3.1; LAB 7.4.1. 

1.1.1.  

           Dado que a comunicación lingúistica abrangue prácticamente todos os 

estándares, a nota nesta competencia coincidirá coa nota final da materia. 

     Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: LAB 1.1.1; 

LAB 1.2.1; LAB 3.1.1; LAB 4.1.1; LAB 4.4.1; LAB 4.5.1; LAB 5.1.3; LAB 5.7.1; 

LAB 6.4.2; LAB 7.2.1.  

 Os estándares principais serán o 3.1.1, o 4.1.1. e o 7.2.1. 

 

       Competencia dixital: LAB 1.1.1; LAB 1.2.1; LAB 1.3.1; LAB 1.4.1;LAB 2.1.1; 

LAB 2.2.1; LAB 3.4.1; LAB 3.6.2; LAB 5.1.1; LAB 5.1.3; LAB 5.4.1; LAB 5.5.1; 

LAB 5.6.1; LAB 6.4.2; LAB 7.1.2; LAB 7.4.1. 

              Os estándares principais serán os dos bloques 5 e 7. 

 

      Aprender a aprender: LAB 1.1.1; LAB 1.2.1; LAB 1.3.1; LAB 1.4.1; LAB 1.5.1; 

LAB 1.6.1; LAB 2.2.1; LAB 3.2.1; LAB 3.3.1; LAB 3.4.2; LAB 3.5.1; LAB 3.5.2; 

LAB 3.6.1; LAB 3.6.3; LAB 4.2.1; LAB 4.5.1; LAB 5.1.2; LAB 5.1.3; LAB 5.5.1; 

LAB 5.6.1; LAB 6.1.1; LAB 6.2.1; LAB 6.3.1; LAB 7.1.1; LAB 7.1.2 
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             Dado que a competencia de aprender a aprender abrangue prácticamente todos 

os estándares, a nota nesta competencia coincidirá case na súa totalidade coa nota final 

da materia. 

 

      Competencias sociais e cívicas: LAB 1.1.1; LAB 1.3.1; LAB 1.4.1; LAB 5.1.1; 

LAB 5.1.2; LAB 5.1.4; LAB 5.2.1; LAB 5.2.2; LAB 5.3.1; LAB 5.6.1; LAB 5.7.1; 

LAB 7.4.1. 

             Os estándares principais serán os do bloque 5 (e, polo tanto, a nota que saquen 

na exposicón oral) aínda que tamén contará a observación directa. 

 

        Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: LAB 5.1.1; LAB 5.2.1; LAB 5.2.2; 

LAB 5.6.1; LAB 5.7.1. 

             Os estándares principais serán os do bloque 5 (e, polo tanto, a nota que saquen 

na exposicón oral) aínda que tamén contará a observación directa. 

             

        Conciencia e expresións culturais: LAB 1.1.1; LAB 2.1.1; LAB 5.1.2; LAB 5.1.4; 

LAB 5.2.2; LAB 5.3.1; LAB 5.4.1; LAB 5.5.1; LAB 5.6.1; LAB 5.7.1; LAB 6.4.1; 

LAB 7.4.1. 

             Os estándares principais serán os do bloque 5 (e, polo tanto, a nota que saquen 

na exposicón oral). 

 

 

       

11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para avaliar a programación ao longo do curso e ao finalizalo teremos en conta: 

      -as avaliacións iniciais; 

     -se se cumpriu o inicialmente previsto na programación (consecución de obxectivos; 

a adquisición de contidos por parte do alumnado que percibiremos a través das probas, 

actividades e da observación directa; o acerto ou erro na temporalización e na 

metodoloxía, a concienciación sobre os temas transversais, a utilización das TICs, o 

fomento da lectura…); 

     -se se adaptaron os contidos ao nivel de coñecementos dos alumnos e aos seus 

intereses; 

     -o interese que demostra o alumnado polas propostas e métodos utilizados que se ve 

na participación; 

     -se na aula hai predisposición ao traballo e unha boa relación entre os alumnos e co 

profesor; 

     -o acerto ou erro na práctica docente; 

     -a implicación das familias; 

     -a adecuación das medidas de atención á diversidade; 

     -os resultados que acadan os alumnos.
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RÚBRICA PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Indicador de logro 

Logrado 

totalmente 

Logrado 

parcialmente 

Logrado co 

mínimo 

esixible 

Non 

logrado 

Cumpriuse o previsto na programación. 

    
Conseguíronose os obxectivos. 

    
Os contidos adaptáronse ao nivel de coñecementos dos alumnos e aos seus intereses. 

    
Acertouse na temporalización. 

    
Acertouse na metodoloxía. 

    
Concienciouse aos alumnos sobre os temas transversais. 

    
Utilizáronse as TICs 

    
Fomentouse a lectura 

    
Conseguiuse que os alumnos participaran activamente nas clases. 

    
Na aula houbo predisposición ao traballo e unha boa relación entre os alumnos e co profesor. 

     
Conseguiuse a implicación das familias na aprendizaxe dos alumnos. 

    
Acadouse o éxito esperado coas medidas de atención á diversidade (se as houbo que tomar). 

    
Os resultados foron satisfactorios 
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12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS. 

 

       Ao inicio do curso, realizarase una avaliación inicial a todos os alumnos. 

       A observación durante as primeiras semanas vainos aportar mais datos sobre a 

actitude do alumno de cara aos estudos en xeral, ou á materia de francés en 

particular. 

        Se se percibe que un alumno ten especiais dificultades, a profesora tomará as 

medidas oportunas, soa ou dacordo co titor ou co Departamento de Orientación se 

fose necesario. Tamén se terá en conta o que se diga na avaliación inicial que se fai 

no mes de outubro, na que se reúnen todos os profesores de cada curso, coa Xefa do 

Departamento de Orientación e o Equipo directivo. 

         Durante o curso, veranse normalmente de xeito oral,  os coñecementos previos 

que os alumnos teñen dos contidos que se van a impartir. 

                   

 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

   Cada alumno presenta unhas necesidades, capacidades e intereses diferentes. Os 

titores e o equipo de orientación recollen ao principio do ano unha serie de 

informacións que nos transmiten nas sesións de avaliación inicial. 

   Durante o curso, algúns contidos e actividades permiten que coñezamos os seus 

intereses. En principio, en cada avaliación, ademais das tarefas para casa que 

poidamos mandar dun día para outro, váiselles dar aos alumnos unha serie de 

actividades de repaso con tempo suficiente para que as fagan ao seu ritmo, que serán 

corrixidas nos días previos aos exames. 

     Se algún alumno necesitase actividades de reforzo se lle proporcionarían. A 

aqueles alumnos diagnoticados de TDA-H aplicaráselles o protocolo baseado no 

decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. Do mesmo xeito, desde o Departamento 

de Orientación proporciónansenos directrices para traballar cos alumnos con dislexia, 

procedentes de outros países nos que non se falan as linguas de Galicia, con 

síndrome Ásperger e con deficiencias visuais. Neste último caso tamén nos axuda a 

ONCE. 

    En caso de detectar que algín alumno ten problemas de conectividade, o equipo 

docente reuniríase para atopar unha solución. 

 

 

14. CONCRECIÓNS DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA 
 

O decreto 86/2015, do 25 de xuño, no artigo cuarto de Titulo Preliminar establece:  

 
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 
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2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o 

desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 

que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas 

do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de 

xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e 

de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 

Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas 

para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico. 

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de 

que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, 

en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a 

evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

           A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, e 

as tecnoloxías da información e da comunicación traballaranse de xeito continuado en 

todos os trimestres dado o carácter da materia. 

          O resto de elementos transversais traballaranse tamén continuamente pero de 

xeito implícito agás se nalgún momento aparece algunha circunstancia que faga que 

sexan tratados explicitamente. Hai algúns contidos como os relacionados coa igualdade 

efectiva entre homes e  mulleres, a resolución de conflitos no ambito persoal, familiar e 

social e a educación e a seguridade viaria que teñen un tratamento específico e así se 

recollerá no punto cinco da programación. 

 
 

15. CONTIDOS INTERDISCIPLINARES 

 

      Polo propio carácter da materia, o latín ten contidos en común con todas as outras 

materias xa que se traballa vocabulario de todas elas. Para isto propóñense textos  e 

exercicios de vocabulario sobre diferentes campos do saber. 
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

        

           Non son moi partidaria de programar saídas extraescolares este curso tengo en 

conta a situación excepcional que estamos vivindo por mor do Coronavirus. Se a 

situación mellorase moito en Galicia, vería a posibilidade de facer  unha visita ao Castro 

de Vigo e/ou ás Salinas e/ou á illa de Toralla de Vigo en colaboración cos alumnos de 

Cultura Clásica (dependentes do departamento de Xeografía e Historia). 

 

       

17. TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

 

        Nunha lingua, o tratamento e fomento da lectura vai de seu. Na aula, lense textos 

de diversa índole e nas probas, actividades, tarefas e proxectos sempre hai lecturas 

dabondo. De todos os xeitos, dacordo co anexo V do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, 

polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia, e no marco da Lei orgánica de educación, desde a materia de 

Latín imos fomentar a lectura a través de propostas que supoñan dedicarlle un tempo 

extra máis alá do previsto inicialmente e máis alá da aula.  

         Propoño una serie de lecturas relacionadas cos contidos da materia e que os 

alumnos poden atopar na biblioteca do centro. 

         Liberati, A. M. e Bourbon, F. Historia de Roma. Editorial Folio. 

         Suárez Piñeiro, A.M. Los Romanos en Galicia. Editorial Lóstrego. 

         MacDonal, F. e Bergin, M. Na Roma de Augusto. Editorial Xerais. 

         Tarella, A. Cómo reconocer el arte romano. Editorial Edinsa. 

         Usher, K. e Sibbick, J. Heroes, deuses e emperadores da Mitoloxía Romana. 

Editorial Xerais. 

   

 

18.  TRATAMENTO E FOMENTO DAS TICS. 

 

       Na aula contamos cun ordenador e como temos Edixgal en todos os cursos os 

alumnos tamén dispoñen de cadanseu ordenador. Dacordo co establecido no anexo VI 

do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, e no marco da Lei 

orgánica de educación, desde o materia de Latín se lles fará ver aos alumnos a utilidade 

das TICS pero concretamente como ferramenta na aprendizaxe dunha lingua. Os 

alumnos son conscientes da importancia de Internet como fonte de consulta porque 

durante as clases o ordenador está sempre aceso para poder resolver dúbidas en canto 

aparecen e porque ademais deberán facer unha exposición oral utilizando as TICS. 

        Este ano, por mor da situación derivada da pandemia do Coronavirus, imos utilizar 

ademáis a aula virtual. Nela porei apuntes, exercicios e un foro de novas e de dúbidas 

para que se poidan poñer en contacto comigo. Ademais tamén lles darei o meu correo 

corporativo. 

 

 

 

19.  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
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 PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

           Tendo en conta o establecido no punto dez, en función dos resultados poderanse 

tomar medidas como eliminar ou engadir contidos, facer unha temporalización distinta, 

utilizar outra metodoloxía, establecer outro tipo de relación cos alumnos ou cos pais…  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Asdo. Mónica Tocci González  

                                                                                         (Xefa de departamento) 

 


