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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. Aclaración

Esta programación está elaborada para o IES Monte da Vila, de O Grove. Debido ao cambio de lexislación.
Tratarase aquí dos cursos pares que seguen a LOMCE (neste caso, 2º ESO e 4ºESO). Nomarase aquí o
resto de cursos (1ºESO, 3ºESO e 1º Bach) pero as programacións se fan mediante a nova aplicación
PROENS.

1.2. O centro

Este centro está situado nunha vila de arredor de 12.000 habitantes. A súa economía está baseada no
mar,  pesca,  bateas  e  principalmente  no  sector  turismo.  Para  nós,  como  departamento  de  francés,
segunda lingua estranxeira, este último punto é moi importante, posto que nos serve de motivación
continua ao alumnado. Na vila hai un gran número de hoteis e restaurantes que empregan a moita xente
nova no verán e o dominio de varias linguas estranxeiras é moi importante a hora de acceder a un posto
de traballo deste tipo.
O  Grove  ten  unha  poboación  cun  alto  porcentaxe  de  galego  falantes,  pero  a  xente  nova  estase
desvinculando bastante da lingua galega para utilizar o castelán na vida diaria;  así o noso alumnado
utiliza  na  inmensa  maioría  o  castelán,   principalmente  na  escola  na  súa  relación  cos  outros/as
compañeiros e compañeiras. Hai tamén algún alumnado galego falante e outro bilingüe en galego e
castelán.
O centro centro conta este curso con  388 alumnos e alumnas e  43 profesores e profesoras. Impártese
ESO e Bacharelato, Formación Profesional Básica de informática en primeiro e segundo,  e un ciclo medio
de Sistemas Microinformáticos e Redes. 
En canto aos bacharelatos ofértanse  as especialidades de Ciencias,  Humanidades, Ciencias Sociais e
Artes.

O número de alumnos e alumnas por curso co que contamos matriculado ata este momento é de: 
45 alumnos/as en 1º de ESO, 
59 alumnos/as en 2º de ESO, 
55 alumnos/as en 3º de ESO,
42 alumnos/as en 4º de ESO, 
62 alumnos/as en 1º de Bacharelato, 
66 alumnos/as en 2º de Bacharelato, 
12 alumnos/as en 1º de FP de Informática de Oficina,
10 alumnos/as en en 2º FPB de Informática de Oficina,
20 alumnos/as en Sistemas Microinformáticos e Redes 1,
17 alumnos/as en Sistemas Microinformáticos e Redes 2.

Este curso 2022-2023, xa non se ten que aplicar as normas anti-covid.

1.3. Composición do Departamento de Francés e distribución de grupos.

Este departamento está integrado neste curso 2022-2023  pola profesora Solange Costas Simón e polo
profesor Manuel Meixide Fernández.

Haberá 22 horas de francés para dous profesores definitivos. Co cal, ambos deberán impartir materias
afíns. Aínda coa subida de 5 horas de francés comparado con este curso, o departamento impartirá 15
horas de afíns, o cal é case un horario completo.



Solange Costas Simón, profesora definitiva por terceiro ano, asume o cargo de xefa de departamento  e
impartirá:

- un grupo 1ºESO de Francés (tres horas)

- un grupo 2º ESO de Francés (tres horas)

- un grupo 3º ESO de Francés (tres horas)

- un grupo 4º ESO de Francés (tres horas)

- un grupo de 1º Bacharelato (catro horas)

- un grupo de FPB2 co módulo de comunicación e Sociedade (3 horas)

Manuel Meixide Fernández, profesor definitivo por segundo ano neste centro, impartirá

- un grupo 1ºESO de Francés (tres horas)

- un grupo 2º ESO de Francés (tres horas)

- dous grupos de 1º ESO de Xeografía e Historia (seis horas)

- un grupo de FPB2 co módulo de comunicación e Sociedade  (5 horas)

- un grupo de 3º ESO de Reforzo Inglés

1.4. Resultados académicos de xuño do curso 2021-2022.

Os resultados deste curso en no terceiro trimestre de 2022, na materia de Francés, foron os seguintes:

Total por curso:

Curso Nº Alumnos/as Nº Aprobados/as % Aprobados/as. Suspensos/as % Suspensos/as

1º ESO 45 39 86,7 6 86,7

2º ESO 40 37 92,5 3 92,5

3º ESO 27 26 92,6 1 92,6

4º ESO 12 12 100 0 0



1.5. Resultados académicos da avaliación ordinaria de xuño 2022

Os resultados deste curso en na avaliación ordinaria de xuño 2022, na materia de Francés, foron os se-
guintes:

Curso Nº Alumnos/as NºAprobados/as %Aprobados/as. Suspensos/as %Suspensos/as

1º ESO 45 43 95’6% 2 4,4 %

2º ESO 40 39 97’5% 1 2’5 %

3º ESO 27 27 100% 0 0%

4º ESO 12 12 100% 0 0%

Alumnado con pendentes:

Non houbo alumnado con pendentes o curso pasado nin haberá este curso xa que o alumnado que ten a
materia suspensa xa non cursa a ESO.

Valoración dos resultados da avaliación ordinaria.

A avaliación ordinaria de este curso, foi a primeira a finais de xuño. Foi caótico seguir facendo actividades
de ampliación para algúns e recuperacións para outros. 

En primeiro de ESO, de 6 suspensos, 4 aprobaron xa que entregaron as tarefas que se lles pediu, e os 2
suspensos non entregaron nada nin se preocuparon por facer nada.

En segundo de ESO, de 3 suspensos, 2 aprobaron xa que tamén entregaron as tarefas que se lles pediu e
a persoa suspensa non entregou nada nin se preocupou por facer nada. 

En terceiro de ESO, a única persoa suspensa recuperou de xeito positivo a materia.

En totalidade, de 124 alumnos e alumnas, aprobaron 121 persoas.

1.6. Contexto académico deste novo curso 2022-2023 e situación da que partirnos.

O curso 2020-21 e 2021-2022 foron caótico debido á pandemia, máis a totalidade do profesorado estivo 
ó pé do canón en todos os aspectos. Facendo de profesor da súa materia, dos afíns impostos, da 
vixilancia do cumprimento das medidas COVID, de psicólogo para o seu alumnado esgotado, e ás veces 
desanimado. O curso pasado foi longo, máis este que empezamos pinta igual o tal vez peor, xa que 
volvemos a ter demasiada xente agrupada nas aulas. Aínda así, darase o mellor para acadar os obxectivos
da lei e impartir as nosas materias con paixón.

Este curso, empezamos con normalidade, con moito alumnado nas aulas, afortunadamente, os grupos en
francés son bastante reducidos (mínimo 16 persoas e máximo 22 nas aulas).
Volven as actividades grupais ás aulas e iso é unha moi boa noticia.



2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A LOMCE recorda que o Consello Europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre as súas conclu-
sións a necesidade de coordinar esforzos para unha economía competitiva baseada no coñecemento, e
insta aos Estados membros da Unión Europea a desenvolver accións educativas conducentes á mellora
do dominio de competencias clave, en particular mediante o ensino de polo menos dúas linguas estran-
xeiras dende unha idade temperá. No mesmo sentido e en relación coa aprendizaxe ao longo da vida, o
Concello de Europa sinala que a finalidade da educación lingüística no mundo de hoxe non debe ser tan -
to o dominio dunha ou mais linguas secundas tomadas illadamente, como o desenvolvemento de un per -
fil plurilingüe e intercultural integrado polas competencias diversas en distintas linguas e a distintos nive -
les, en función dos intereses e necesidades cambiantes do individuo. 

O currículo de Segunda Lingua Estranxeira recolle os criterios de avaliación e os estándares de aprendiza-
xe avaliables que articularán a materia, co fin de que o alumnado poida desenvolver no segundo idioma
que escollera as competencias clave que lle permitan desenvolverse no idioma con sinxeleza pero con
suficiencia, nas situacións mais habituais na que poida atoparse nos ámbitos persoal, público, educativo
e ocupacional. De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de por si unha com -
petencia clave. Pero pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite de maneira trans -
versal axudar ao desenvolvemento das demais competencias clave e contribuír ao desenvolvemento dos
alumnos e alumnas como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As competencias garantirán a
aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias
da súa educación. 

Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores
éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxun-
tamente para lograr unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento
na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como ta -
les, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos
educativos non formais e informais; conceptualízanse como “un saber facer” que se aplica a unha diver -
sidade de contextos educativos, sociais e profesionais. Para unha adquisición eficaz das competencias e a
súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle
permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mes-
mo tempo. 

As competencias clave son 

Comunicación lingüística A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicati-
va dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a
través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e formali -
zación especialmente na lingua escrita,  esta competencia  significa,  no caso das  linguas estranxeiras,
poder comunicarse en algunha delas e así enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos
distintos ao propio. Igualmente, favorécese o acceso a mais e diversas fontes de información, comunica-
ción e aprendizaxe.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). A competencia ma-
temática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos esen -
ciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto
das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e sostibilidade do benestar
social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión



razoada e razoable das persoas. A iso contribúe a competencia matemática e as competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía. Esta competencia traballarase en todas as actividades que teñen como tema os
números, nas actividades onde se require a lóxica ademais do cálculo e nas actividades de pura dedución
no numéricas como por exemplo nos xogos de lóxica. Ademais, a competencia matemática traballarase
en todas as actividades que necesiten dunha aptitude para desenvolver e aplicar un razoamento para
chegar a resolver diferentes problemas ou para entender o funcionamento dunha estrutura lingüística.
Os alumnos terán de feito que utilizar un razoamento e a lóxica para deducir regras e aplicar as regras
aprendidas con concentración e rigor. 
Valorarase que o alumno saiba: 
- Aprender a contar en francés
- Empregar o razoamento lóxico para deducir
- Aplicar as regras aprendidas con concentración e rigor
- Aplicar un razoamento matemático.

Competencia dixital (CD). A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das
tecnoloxías da información e comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a apren -
dizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón ademais
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, na lectura e na escri -
tura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser com -
petente nun entorno dixital. Supón o coñecemento das principais aplicacións informáticas, o acceso ás
fontes e procesamento da información, e tamén o coñecemento dos dereitos e liberdades que asisten ás
persoas no mundo dixital. 
A competencia dixital está no centro da aprendizaxe do francés. 
- Varios elementos dixitais serán manexados polos alumnos o ante eles.
- Animarase tamén aos alumnos a que usen as novas tecnoloxías para realizar as actividades de busca de
información en Internet e preparar as súas presentacións. 
- Ao longo do curso, os alumnos descubrirán páxinas web onde poden traballar o idioma de maneira au -
tónoma na casa.
- Os alumnos terán que aprender a usar unha serie de aplicacións web para presentar traballos
- No traballo da destreza de produción de textos escritos, os alumnos inícianse tamén nas regras estilísti-
cas propias do modo de expresión do soporte dixital.

Aprender a aprender (CAA). A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe
permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais
e informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendi -
zaxe. Iso esixe en primeiro lugar a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de
que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante se sinta protagonista do pro -
ceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe
propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de auto-eficacia. Todo o anterior contribúe a
motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. No segundo lugar, en canto á organización e xes-
tión da aprendizaxe, a competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar os propios pro-
cesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e demandas das tarefas e actividades que conducen á
aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez mais eficaz
e autónomo. 
- Axudarase ao alumno a reflexionar sobre o obxecto e finalidade da aprendizaxe.
- A variedade de soportes e de actividades propostas na clase mostrará aos alumnos que non hai una soa
forma de aprender unha lingua.
- Favoreceremos o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe. Son maneiras de obter, comprender
e reter a nova información na memoria para poder utilizala posteriormente; inclúen tanto a reflexión so -



bre o que se aprende e a maneira de aprendelo como as nocións, as motivacións ou a organización da
aprendizaxe.

Algunhas estratexias son: 
- Organizar adecuadamente o tempo persoal para a aprendizaxe da lingua.
- Desenvolver o estilo de aprendizaxe que mellor se adapte ás características persoais e ás distintas tare-
fas e contidos lingüísticos.
- Desenvolver e utilizar técnicas de estudo e de traballo adecuadas ás propias capacidades e ás distintas
tarefas e contidos lingüísticos obxecto de aprendizaxe.
- Organizar e usar axeitadamente o material persoal de aprendizaxe.
- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, utilizando os recursos dispoñíbeis tanto dentro como fóra da
aula e da escola e buscando ou creando oportunidades para practicar a lingua.
- Recoñecer e entender a función dos distintos tipos de actividades así como das diversas funcións do
profesor.
- Comprender o papel dos erros no proceso de aprendizaxe e aprender deles.
- Utilizar a autoavaliación como elemento de mellora do proceso de aprendizaxe.
- Usar materiais de consulta e autoaprendizaxe adecuados ao nivel (dicionarios, gramáticas, libros de
exercicios, novas tecnoloxías, etc.).
- Utilizar distintas técnicas de memorización e organización axeitadas ao estilo de aprendizaxe persoal,
por exemplo, os mapas conceptuais ou as táboas de clasificación.

Competencias sociais e cívicas  As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade
para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida dende as diferentes perspecti-
vas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas so -
ciais en contextos cada vez mais diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver con -
flitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto
mutuo e nas conviccións democráticas. Se trata, polo tanto, de aunar o interese por profundar e garantir
a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e
preparar ás persoas para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social
grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación
activa e democrática. 
No día a día, incitaremos aos alumnos a respectar as regras de cortesía, a saudar, respectar as quendas
de palabra, a escoitar os demais, a respectar os seus esforzos para facerse entender a pesar das dificulta -
des da lingua. A través das actividades aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo, do
grupo, da organización do traballo, da igualdade entre homes e mulleres, da no discriminación, da socie -
dade e da cultura. Desenvolverá a capacidade de proporlle ideas ao grupo, escoitar e respectar as pre-
sentacións dos demais, aceptar a crítica, saber defender unha opinión. 
O descubrimento dunha realidade diferente á súa, a do mundo francófono, dálles a oportunidade de
exercer unha actitude aberta e tolerante. Os documentos ou as actividades de clase relacionados co be-
nestar persoal e colectivo a través de temas como a ecoloxía, a hixiene postural ou a alimentación, ta-
mén contribúen ao desenvolvemento desta competencia clave. 
Valorarase que o alumno saiba: 
- Participar e respectar a quenda de palabras
- Participar nos intercambios orais
- Implicarse na vida da clase
- Falar de proxectos propios aos demais
- Gañar confianza á hora de falar
- Propoñer ideas ao grupo e respectar as ideas dos compañeiros
- Repartirse tarefas, aceptar críticas, compartir o mérito e a responsabilidade.



Sentido de iniciativa e espírito emprendedor A competencia sentido de iniciativa e espírito emprende-
dor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a
intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e ac -
titudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta competencia está pre-
sente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as persoas, permitindo o de-
senvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas oportunidades. A adquisición de esta
competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores. En este sentido, a súa
formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionadas coa oportunidades de carreira e o mundo
do traballo, a educación económica e de finanzas ou o coñecemento da organización e os procesos em-
presariais, así como o desenvolvemento de actitudes que implican un cambio de mentalidade que favo-
reza a iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco e mane -
xar a incerteza Nas clases de francés, intentaremos favorecer unha actitude positiva á adquisición desta
competencia a través dos proxectos propostos ao final de cada unidade. Os alumnos deberán realizar un
proxecto en grupo, deben organizarse e negociar para repartirse as tarefas.
 Nas clases valorarase que o alumno saiba: 
- Implicarse na aprendizaxe
- Aprender a traballar en grupo 
- Colaborar nun proxecto 

Conciencia e expresións culturais A competencia conciencia e expresións culturais implica coñecer, com-
prender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as distintas manifes-
tacións culturais  e artísticas,  utilizalas como fonte de enriquecemento e gozo persoal  e consideralas
como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Esta competencia incorpora tamén un compoñente ex-
presivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio de aquelas capacidades relaciona -
das cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e ex-
presión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contri-
buír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como de outras co-
munidades. 
Farase fincapé no patrimonio cultural de Francia e de países francófonos e proporase aos alumnos activi-
dades complementarias e proxectos relacionados coa cultura francófona, nos que tamén haberá un com-
poñente creativo e artístico (debuxos, música, baile, arte dramático). 

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 demo -
crática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condi -
ción necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemen-
to 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 calque-
ra 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 coñece-
mentos 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 ex-
periencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a ini -
ciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabi -
lidades.

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.

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 sexualida-
de 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 Gali-
cia, 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 mante -
mento 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. 

2.1 Segunda lingua estranxeira 2ºESO

2.1.1. Táboa de referencia 2º 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 men-
saxes orais: 
– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñe-

cementos 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 temáti-

cos adquiridos. 
– Inferencia  do  significado  probable  das  palabras

ou das frases que descoñece, a partir do contexto
e das experiencias e os coñecementos transferi-
dos desde as linguas que coñece á lingua estran-
xeira.

▪ 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 repeti-
ción ou reformulacións do dito.

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

▪ B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á in-
formación persoal e pública moi básica (identificación per-
soal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións elemen-
tais relativas ao comportamento e actividades na aula.

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas princi-
pais,  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 so-
bre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde
e cando) que dan lugar a inferencias do significado basea-
das  no  contexto,  e  as  experiencias  e  os  coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece.

▪ B1.3. Comprender o sentido global e as informacións espe-
cíficas máis salientables de mensaxes orais sinxelas e moi
básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir ins-
trucións  ou  indicacións,  identificar  persoas  que  posúen
algo, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico,
etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multime-
dia, 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 in-
mediata, previamente traballados, relativas ao ámbito per-
soal e público moi elemental, sempre que se fale con lenti-
tude, articulando de forma clara e comprensible.

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais rela-
cionadas con necesidades inmediatas (datas, prezos, pe-
quenas doenzas, etc.) e temas con que está moi familiari-
zado, 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, lé-
xico 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 escoi-
tar o dito.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en conver-
sas breves e moi sinxelas nas que participa, que traten
sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mes-
mo/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



▪ 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 contex-

to e á canle, escollendo os expoñentes lingüís-
ticos necesarios para lograr a intención comu-
nicativa

– Execución:
– Percepción da mensaxe con claridade, distin-

guindo a súa idea ou ideas principais e a súa
estrutura básica. 

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

– Expresión da mensaxe con claridade e cohe-
rencia 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. 

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

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramen-
te estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a
saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, co-
laborando 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 reperto-
rio básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora ne-
cesite 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 es-
tes datos.

▪ SLEB2.1.  Na  maioría  das  actividades  de  aula,  amosa
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por uti-
lizala 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 cor-
tesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despe-
didas,  agradecementos  e  presentacións,  colaborando
para entender e facerse entender, e fai e responde inteli-
xiblemente 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 facén-
dose entender en situacións moi  habituais relacionadas
coa xestión e transaccións moi sinxelas relativas a nece-
sidades 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



– 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 dispoñi-
bles. 

– Compensación  das carencias lingüísticas me-
diante  procedementos  lingüísticos  e  paralin-
güísticos.
– Lingüísticos:
– Modificación  de  palabras  de  significado

parecido. 
– Definición ou paráfrase dun termo ou ex-

presión. 
– 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 com-
prender.

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

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

▪ a
▪ c
▪ d

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:
– Mobilización de información previa sobre o tipo de

tarefa e o tema, a partir da información superficial:

▪ B3.1.  Utilizar  estratexias  de  lectura  (recursos  ás  imaxes,
aos títulos e a outras informacións visuais, aos coñecemen-
tos previos sobre o tema ou sobre a situación de comunica-

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relati-
vos a temas do seu interese.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA



▪ i imaxes, organización na páxina, títulos de cabe-
ceira, etc.

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

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e contex-
to.

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre signi-
ficados a partir da comprensión de elementos sig-
nificativos, lingüísticos e paratextuais, e do coñe-
cemento e as experiencias noutras linguas.

– Reformulación de hipóteses a partir da compren-
sión de novos elementos.

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

ción,  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 inmedia-
tas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual.

▪ B3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en
textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conec-
tores moi básicos e relativos a coñecementos e experien-
cias propias da súa idade.

▪ B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás próxi-
mas onde se dan a coñecer bens se servizos ou acontece-
mentos (anuncios publicitarios elementais, folletos, catálo-
gos, invitacións, etc.), e con apoio visual cando teña certa
dificultade.

▪ CSIEE

▪ SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e con-
signas básicas e predicibles, referidas a necesidades in-
mediatas,  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 in-
formación específica en material informativo moi sinxelo,
e con apoio visual, sobre temas coñecidos como activida-
des escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., próxi-
mos 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 com-

petencias xerais e comunicativas co fin de rea-
lizar  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 lin-
güísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elec-
ción da persoa destinataria, finalidade do escrito, planifica-
ción, redacción do borrador, revisión do texto e versión fi-
nal) a partir de modelos moi estruturados e con axuda pre-
via na aula.

▪ B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solici-
te información persoal.

▪ B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con in-
formación, instrucións e indicacións moi básicas relaciona-
das con actividades cotiás e de necesidade inmediata.

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

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con informa-
ción persoal  moi  básica e relativa aos seus datos per-
soais, aos seus intereses ou ás súas afeccións.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD



dunha gramática, obtención de axuda, etc.).
– Uso de elementos coñecidos obtidos de mode-

los moi sinxelos de textos escritos, para elabo-
rar os propios textos.

– Execución:
– Elaboración dun borrador seguindo textos mo-

delo.
– 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 axustán-
dose 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 dispoñi-
bles. 

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

– Revisión:
– Identificación  de  problemas,  erros  e  repeti-

cións. 
– Atención  ás  convencións  ortográficas  e  aos

signos de puntuación.

– Presentación coidada do texto (marxes, limpe-
za, tamaño da letra, etc.).

– Reescritura definitiva.

▪ 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 so-
porte tanto impreso como dixital, amosando interese pola
presentación limpa e ordenada do texto.

▪ SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas pos-
tais,  felicitacións,  bandas  deseñadas,  tiras  cómicas  e
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, relati-
vos 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 expre-
sión por outra para unha funcionalidade ou tarefa deter-
minada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de forma
manuscrita como en formato dixital, cunha presentación
limpa e ordenada.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD

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

▪ a
▪ c
▪ d

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de en-
toación básicos.
– Sons e fonemas vocálicos.
– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupa-

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significa-
do evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensi-
bilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se fa-

▪ 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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC



▪ i
▪ o

cións. 
– 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, parén-
teses e comiñas.

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
– Recoñecemento e uso de convencións sociais bá-

sicas 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  visi-
bles:  hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebra-
cións máis significativas; condicións de vida ele-
mentais (vivenda); relacións interpersoais (familia-
res, de amizade ou escolares), comida, lecer, de-
portes,  comportamentos proxémicos  básicos,  lu-
gares 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.

cer entender.
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipo-

gráficas 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 sociolin-
güísticos  adquiridos  relativos  a  relacións  interpersoais,
comportamento e convencións sociais, respectando as nor-
mas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos.

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de pa-
labras ou frases que descoñece a partir das experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas que coñe-
ce.

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais mul-
timedia,  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 bási-
cos 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 traballa-
dos en clase previamente. 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de
palabras e frases.

▪ CD

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e
escritas básicas propias da lingua estranxeira no desen-
volvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saú-
dos,  despedidas,  fórmulas  moi  básicas  de  tratamento,
etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan exis-
tir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

▪ SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proce-
so de produción de textos e de hipóteses de significados
tomando en consideración os coñecementos e as expe-
riencias noutras linguas.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

▪ SLEB5.4.  Participa  en proxectos (elaboración  de  mate-
riais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e pe-
lículas, obras de teatro,  etc.)  nos que se utilizan varias
linguas e relacionados cos elementos transversais,  evi-
tando estereotipos lingüísticos ou culturais,  e valora as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC



– Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas
elementais e máis significativas nos costumes co-
tiáns entre os países onde se fala a lingua estran-
xeira 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 pro-
pia.

▪ B5.4. Plurilingüismo:
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as

linguas que coñece para mellorar a súa aprendi-
zaxe e lograr unha competencia comunicativa in-
tegrada.

– Participación en proxectos (elaboración de mate-
riais multimedia, folletos, carteis, recensión de li-
bros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se
utilizan varias linguas e relacionados cos elemen-
tos 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 activida-
des. 

– Narración de acontecementos e descrición de es-
tados e situacións presentes, e expresión moi bá-
sica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e indica-
cións, e expresión moi sinxela de opinións e ad-
vertencias. 

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e
a certeza.

▪ 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 estru-
turas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi bá-
sicos e traballados previamente.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CCEC

- Contidos sintáctico-discursivos
 Expresión de relación 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.).

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives);capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peutêtre); necesidade (il faut); obriga/prohibición 

(il faut,verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, deman der); intención/desexo (jevoudrais) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifsdémonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos 

dune de varios propietarios);acualidade (formación regulare irregular dos adxectivos).

 Expresión da cantidade:(plurais irregulares; númeroscardinais ata catro cifras;números ordinais atados cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade emedidas

(un (tout petit)peu, trop, pas assez + Adj.,une boîte, un paquet); o grao.

 Expresión do espazo (prépositionset adverbes delieu (sur, sous,…), position,distance, mouvement, direction,provenance (venir+ contraction de), destination(aller

+ contraction à).

 Expresión do tempo: puntual(demain matin, jeudisoir); divisións (en (année));indicacións de tempo(demain, hier); duración(de…jusqu’à, en ce moment);anterio -
ridade (il ya…); posterioridade(après); secuenciación (à partir de); frecuencia(d’habitude, une/deux/…fois par…).

 Expresión do modo.

2.1.2. Secuenciación, temporalización e relación entre contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave -  2ºESO -



UNIDADE 1  A identificación persoal (repasos e amplia-
ción) 

Temporalización

primeiro trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.4.

1.1.

1.4.

Comprende unha entrevista con preguntas sinxelas.

Comprende un diálogo no que se expresan gustos.

Comprende preguntas básicas sobre a identidade (nome, idade, 
nacionalidade, enderezo, data de cumpreaños, etc).

Comprende a presentación dunha persoa ( información sobre a 
súa identidade).

Comprende datas.

Escoita e observa ilustracións para descubrir o vocabulario.

Extrae informacións globais dun diálogo.

Comprende conversas nas que se da información persoal.

Comprende preguntas sobre datos persoais nunha conversa cara 
a cara (nome, idade, enderezo, gustos, nacionalidade, etc).

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.

2.2.

2.4

Da e obtén información básica sobre gustos, preferencias e inte-
reses.

Participa en conversas informais breves sobre actividades e gus-
tos.

Pode presentarse (Nome, idade, orixe, linguas que fala, enderezo,

CCL

CAA

CCEC



cumpreaños.

Pode establecer contacto social nunha conversa telefónica e aca-
bar a conversa.

Pode felicitar o cumpreaños.

Pode preguntar a data e responder.

Toma, mantén, finaliza a quenda de palabras.

Participa nunha conversa informal e contesta preguntas sobre se 
mesmo, a súa familia, o seu tempo libre, os seus gustos, as súas 
materias preferidas, os seus amigos, etc.

Pode presentarse, dar información sobre datos persoais básicos, 
falar de se mesmo, dos seus gustos.

Fai o retrato de alguén (descrición física, nacionalidade, país, etc) 
por exemplo presenta un famoso.

Pode informarse da identidade de alguén (levar a cabo a entrevis-
ta dunha persoa coñecida).

Pode describir sensacións

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.2.

3.4.

3.1.

3.4.

Comprende un cómic moi sinxelo.

Comprende correspondencia persoal breve (por exemplo dun “co-
rrespondant”).

Comprende cartas o emails no que se presenta unha persoa (un 
correspondant por exemplo).

Localiza información nun cartel dunha película (datas, horas, 
nome, lugar).

Localiza información básica nunha páxina web (por exemplo datas
e horarios dunha biblioteca).

CCL

CAA

CCEC



Comprende a descrición física dunha persoa ou dun animal.

Busca información en textos curtos e extrae a información.

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.1

4.4.

Cubre un cuestionario sobre gustos

Escribe un texto sobre unha persoa (descrición e por que lle gus-
ta, por exemplo o seu artista preferido).

Cubre unha ficha con datos persoais (por exemplo tarxeta de fide-
lización, inscrición nun club, na biblioteca, nun foro, etc).

Escribe unha carta de presentación (para un correspondant por 
exemplo).

Escribe números e datas..

Fai o retrato de alguen (información persoal, descrición física, na-
cionalidade, país, etc).

Escribe a primeira carta a su “correspondant” francófono para 
describirse e describir a súa familia.

Participa nun foro de internet (para falar do actor ou cantante fa-
vorito por exemplo).

Escribe un anuncio para adoptar un animal.

Prepara unha ficha sobre unha persoa coñecida.

CCL

CAA

CD

CCEC

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

Pode pronunciar as palabras do vocabulario aprendido.

Pode imitar as entoacións dos textos memorizados.

Pode inferir e deducir o significado de palabras

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Coñece personaxes de cómics francófonos ( Astérix, tintin, titeuf,).

CCL

CAA

CD

CCEC



Coñece os hábitos de celebracións das festas de fin de ano.

Pode cantar algunha canción de nadal.

Contidos sintáctico-discursivos Léxico :

O de 1º de ESO

Os días da semana

Os meses do ano

A data

As nacionalidades, as linguas e os países mais comúns

Preposicións con países e cidades(en/au + pays, à + ville)

Sociocultural A unión europea Os ídolos

Estruturas

As de 1º de ESO

Il/elle est+ nacionalidade

A interrogación

Proxecto : Os ídolos: presentar a alguén que admiran



UNIDADE 2 A familia Temporalización

primeiro trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Comprende información esencial en conversas breves sobre a 
descrición moi básica dunha persoa.

Comprende preguntas e informacións relativas á información per-
soal.

Comprende mensaxes persoais.

Comprende anuncios nun lugar público ou na radio

Comprende instrucións sinxelas.

Comprende conversas sinxelas.

CCL

CAA

CCEC

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

Pode presentarse e falar de si mesmo.

Pode contestar a preguntas persoais.

Pode describir a súa familia.

Pode facer preguntas para obter informacións persoais o informa-
cións sobre temas concretos do seu entorno.

Fai e responde preguntas sinxelas sobre como é, ou como é outra 
persoa.

CCL

CAA

CCEC

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.2.

3.1.

3.2.

Comprende textos nos que se describen persoas.

Comprende textos sinxelos sobre acontecementos familiares.

CCL

CAA



3.3.

3.4.

3.3.

3.4.

Comprende unha carta de presentación da familia.

Comprende instrucións.

Comprende mensaxes cortos e localiza información nun docu-
mento.

CCEC

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Pode describir a súa familia.

Pode cubrir un formulario con datos persoais.

Pode escribir algunhas frases o completar un texto para describir 
alguén.

CCL

CAA

CD

CCEC

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Pode pronunciar as palabras do vocabulario aprendido.

Pode imitar as entoacións dos textos memorizados.

Pode inferir e deducir o significado de palabras.

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Coñece cancións moi famosas entre o nenos franceses.

Sabe onde se fala francés no mundo.

CCL

CAA

CD

CCEC

Contidos sintáctico-discursivos A familia.

Os adxetivos (xénero e número).

A roupa (léxico moi básico).

UNIDADE 3 O tempo libre / as invitacións Temporalización



segundo trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Comprende mensaxes ou anuncios sobre actividades de lecer 
(unha mensaxe nun contestador telefónico, un anuncio dun mu-
seo, dun espectáculo ou un anuncio nunha piscina, por exemplo 
(horarios, recomendacións, prohibicións.)

Comprende conversas nas que se fala de deportes e actividades 
de lecer. (por exemplo entre amigos nun recreo, na escola, na 
rúa).

Comprende un diálogo no que se presentan desculpas.

Comprende unha mensaxe de invitación nun contestador telefó-
nico (lugar, hora, con quen, etc).

Comprende unha mensaxe no contestador para quedar (por 
exemplo para mercar un regalo a un amigo, para facer un traballo 
na escola).

Comprende mensaxes para saber en qué sitio se realizan certas 
actividades.

Comprende unha conversa na que se invita ou se fai, acepta ou 
rexeita propostas.

Comprende diálogos nos que se fala de proxectos inmediatos.

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.3.

2.1.

2.2.

Fala de actividades extraescolares e do seu tempo libre.

Pide e da información sobre actividades (por exemplo que fai du-
rante o recreo).

Pode pedir desculpas.

CCL

CAA

CCEC



2.4. Pode dar explicacións.

Pode falar dun acontecemento, agradecer, felicitar, etc.

Toma, mantén, finaliza a quenda de palabras.

Interactúa e pode fixar unha hora, un día e un lugar para quedar 
(conversa informal).

Invita, fai propostas, acepta e rexeita unha proposta, unha invita-
ción.

Fala da proxectos inmediatos

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.2.

3.4.

3.1.

3.2.

3.4.

Comprende instrucións e informacións sobre actividades de lecer 
( por exemplo instrucións para practicar unha actividade deporti-
va, cartel de aluguer de bicicletas, informacións sobre unha excur-
sión na escola, normas.

Comprende un anuncio para unha actividade de tempo libre (un 
museo, un centro deportivo, unha actividade deportiva, un zoo, 
normas ).

Identifica os puntos relevantes en textos breves e sinxelos sobre 
actividades de lecer (unha 

película por exemplo) ou actividades deportivas.

Comprende unha invitación, a resposta a unha invitación

Comprende unha invitación na que se dan instrucións de itinera-
rio

Comprende textos nos que se fala de proxectos inmediatos

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.2.

4.1.

4.2.

Completa un cuestionario con datos persoais (por exemplo: inscri-
ción nun club deportivo, de música, de lectura, nunha escola).

Escribe unha carta informal ou un e-mail para contar as activida-
des do seu tempo libre falarlle dos seus gustos, as súas activida-

CCL

CAA

CCEC



4.4. 4.4. des preferidas e para preguntarlle sobre as súas actividades prefe-
ridas. ( carta a “un correspondant”, por exemplo).

Escribir unha mensaxe no móvil para invitar un amigo a ir ao cine 
(hora, lugar, etc).

Escribir un e-mail para invitar un amigo a unha festa de cumpre-
años (cando, onde, que traer, como ir) ou a pasar a fin de semana 
xuntos.

Contestar a unha invitación, aceptar, rexeitar, dar explicacións, 
propoñer alternativas.

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.6.

Pode pronunciar intelixiblemente.

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido.

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais aprendi-
dos.

Pode inferir e deducir o significado de palabras.

Sociocultural As actividades extraescolares.

As actividades do tempo libre

Expresión do tempo (duración, secuenciación, etc)

Expresión da causa e da explicación: pourquoi/parce que

CCL

CAA

CCEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos Os días da semana, os meses do ano, a data (repaso)



Saúdos, formulas de cortesía

Verbos Pouvoir e Vouloir en presente (expresión do permiso, da posibilidade, do desexo)

Pronome On, Futur proche

Estruturas: Os verbos acabados en -er en presente

Faire du/de la /de l’/des, jouer du/de la /de l’/des, jouer au/ à la/ à l’/ aux. Aller au, à la, à l’, aux

UNIDADE 4  A saúde / os animais Temporalización

setembro-outubro 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Comprende mensaxes sobre pequenos problemas de saúde.

Comprende diálogos sobre o tema das partes do corpo.

Comprende un diálogo entre o médico e un paciente.

Comprende unha mensaxe con información básica sobre animais 
(por exemplo anuncio dun animal perdido)

Comprende un diálogo sobre os animais preferidos.

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Expresa os seus sentimentos e sensacións (je suis triste, content, 
j'ai peur, j'ai mal, je suis fatigué, je suis malade,etc.).

Pode describir e dar as características dun animal.

Pode falar da súa mascota.

CCL

CAA

CCEC



2.4. 2.4

2.5.

Pode facer preguntas sobre cantidades e expresar cantidades 
(Números, combien).

Pode dar ordenes e prohibicións sinxelas.

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.3.

3.4.

3.1.

3.3.

3.4.

Comprende un cartel no que se describe un animal.

Comprende mensaxes nos que se expresan sentimentos.

Comprende un anuncio preventivo sobre a saúde.

Comprende obrigas e prohibicións e consellos relativos a saúde 
(por exemplo un cartel dando consellos para lavar as mans).

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.1

4.2

4.3.

4.4.

Pode cubrir un cuestionario para participar nun concurso sobre a 
natureza.

Pode completar a ficha dun animal.

Pode redactar un cartel para encontrar un animal perdido.

Pode cubrir un cuestionario para dar información persoal relativa 
a cor dos ollos, altura, peso, etc.

Pode escribir unha mensaxe a unha persoa enferma.

Pode escribir unha mensaxe de agradecemento a unha persoa 
que lle axudou.

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

Pode pronunciar as palabras do vocabulario aprendido.

Pode imitar as entoacións dos textos memorizados.

Pode inferir e deducir o significado de palabras

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza fórmulas de cortesía.

CCL

CAA

CCEC

CD



5.6 Adapta o seu discurso ao contexto ( tu/vous)

Contidos sintáctico-discursivos A interrogación: Combien, combien de, quel (le) (s), de quelle couleur

A comparación plus, moins

A Obriga/prohibición

O imperativo

Os adxectivos posesivos dun só propietario

A negación do artigo (ne pas de)

A distinción tu/vous

A cortesía: s'il te plaît, s'il vous plaît.

A expresión j'ai mal au, à la, à l', aux

Os animais

As partes do corpo

Os números 60-1000

A interxección Oh là là

UNIDADE 5  As actividades cotiáns / A alimentación 

(intro)

Temporalización

terceiro trimestre



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.2.

1.3.

1.4.

1.2.

1.3.

1.4.

Comprende diálogos nos que se fala de pequenos almorzos e 
pode relacionalos con imaxes.

Comprende un diálogo sinxelo entre un camareiro e un cliente.

Comprende un anuncio da radio no que fala dos pequenos almor-
zos saudables.

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Utiliza fórmulas de cortesía adecuadas para pedir un pequeno al-
morzo nun bar.

Obtén informacións sobre os distintos pequenos almorzos do 
menú.

Fai e responde preguntas sinxelas sobre qué toma no seu peque-
no almorzo.

Pide e da información sobre actividades (por exemplo que fai nun 
día habitual, qué hora é.)

Intercambia informacións sobre horarios e actividades moi común
da vida diaria.

Fala dun día habitual ou do que fai na fin de semana.

Toma, mantén, finaliza a quenda de palabras 

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.3.

3.4.

3.1.

3.3.

3.4.

Comprende o menú dun almorzo.

Comprende textos nos que se describen actividades habituais da 
vida diaria.

Comprende un texto sinxelo sobre as actividades cotiás e as ho-
ras.

Comprende un anuncio cos horarios dunha tenda ou dunha cafe-

CCL

CAA

CCEC

CD



tería.

Extrae información dun horario (emploi du temps).

Comprende un cómic moi sinxelo.

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.1 Describe actividades habituais

Escribe nun foro en Internet sobre o seu día habitual.

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.6.

Pode pronunciar intelixiblemente.

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido.

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais aprendi-
dos.

Pode inferir e deducir o significado de palabras

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Coñece costumes francesas. Os horarios e comidas en Francia

CCL

CAA

CCEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos Utiliza relacións lóxicas: et, mais, parce que, pour, alors, Fórmulas de cortesía

Léxico do pequeno almorzo, As horas e as partes do día, As comidas (petit-déjeuner, déjeuner,

goûter, dîner), Expresión da duración (jusqu’à), secuenciación (à partir de), frecuencia (d’habitude)

Utiliza relacións temporais: d’abord, ensuite, après, finalement.

Expresión do desexo: je voudrais



Artigos definidos, indefindos, partitivos forma afirmativa e negativa

Verbo prendre en presente do indicativo, Verbos pronominais en presente do indicativo

A pregunta : Qu’est-ce que tu prends pour ton petit-déjeuner?

Os pronomes reflexivos

UNIDADE 6 As vacacións Temporalización

terceiro trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.2.

1.3.

1.4.

1.3. Comprende un anuncio meteorolóxico na radio (asocia mapa e 
prognóstico, exercicio de verdadeiro/falso, exercicio de comple-
tar).

Comprende unha entrevista na que se fala das actividades nas 
vacacións. 

 CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.4.

2.5.

2.1.

2.5.

Pode dicir onde vai de vacacións.

Toma, mantén, finaliza a quenda de palabras

Pode falar do tempo meteorolóxico.

CCL

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1. 3.1. Comprende postais e relacionalas con imaxes. CCL



3.3.

3.4.

3.3.

3.4.

Comprende un boletín meteorolóxico.

Comprende un test nunha revista.

Comprende un cómic sinxelo.

CAA

CCEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.1.

4.4.

Escribir unha postal a un amigo francófono para contarlle as vaca-
cións (tempo que fai, lugar, actividades, impresións, etc)

Escribir o enderezo nunha postal ou nunha carta.

CCL

CAA

CD

CCEC

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6.

 Pode pronunciar intelixiblemente.

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido.

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais aprendi-
dos.

Pode inferir e deducir o significado de palabras.

As costumes de cortesía en distintos países

CCL

CAA

CD

CCEC

Contidos sintáctico-discursivos Os lugares. O tempo meteorolóxico

As estacións

Os días e os meses (repasos)

As fórmulas de cortesía na correspondencia informal

Expresións sinxelas para dar a súa opinión: c'est super, c’est génial, c’est beau, intéressant, etc.



Expresión do tempo: hier, aujourd’hui, demain

Estruturas

Aller : presente de indicativo+ au, à la, à l’, aux

Os pronomes tónicos

2.2 Segunda lingua estranxeira 4ºESO

2.2.1 Táboa de referencia 4º ESO



Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

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 com-

prensión a el.
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral,

información esencial e puntos principais).
– Formulación  de  hipóteses  sobre  o  contido  e  o

contexto.
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre signi-

ficados a partir da comprensión de elementos sig-
nificativos, lingüísticos e paralingüísticos (acenos,
entoación, etc.).

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

– Reformulación de hipóteses a partir da compren-
sión 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 repeti-
ción do dito. 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecua-
das para a comprensión do sentido xeral, a información es-
encial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles rele-
vantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais
e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técni-
cos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos co-
tiáns 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 distor-
sionen 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, lu-
gares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades co-
tiás, etc.), sempre que se fale con lentitude e con claridade.

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, bási-
cas e breves sobre descricións, narracións, puntos de vista
e opinións relativos a temas frecuentes e de necesidade in-
mediata  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 reformu-
lar o dito.

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi rele-
vante e sinxela de presentacións sinxelas e ben estrutura-
das sobre temas familiares e predicibles, previamente tra-
ballados, e de programas de televisión tales como boletíns
meteorolóxicos ou informativos, sempre que as imaxes por-
ten gran parte da mensaxe.

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salien-
tables de indicacións, anuncios,  mensaxes e comunica-
dos breves, articulados de xeito lento e claro (por exem-
plo,  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 do-
cente), 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, acla-
re 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, es-
pazos 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 opi-
nións formulados de xeito simple sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC



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 pre-
dicibles articulados con lentitude e claridade (por exem-
plo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as ima-
xes 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 finali-

dade da produción ou da interacción.
– Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e

á canle, escollendo os expoñentes lingüísticos
necesarios para lograr a intención comunicati-
va.

– Execución:
– Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo

a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura
básica. 

– Activar os coñecementos previos sobre mode-
los e secuencias de interacción, e elementos
lingüísticos previamente asimilados e memori-

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

▪ B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecua-
das para producir  textos orais  monolóxicos  ou dialóxicos
breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre ou-
tros, procedementos como a adaptación da mensaxe a pa-
tróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos
léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis preci-
sos.

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

▪ SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguin-
do un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos con-
cretos  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 sin-
xelas, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios
técnicos, nas que establece contacto social básico, inter-
cambia información e expresa de xeito sinxelo opinións e
puntos  de  vista,  fai  invitacións  e  ofrecementos,  pide  e
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou
discute os pasos que hai que seguir para realizar unha
actividade conxunta, facéndose comprender aínda que a
persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o
dito. 

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD



zados.
– Expresar a mensaxe con claridade e coheren-

cia  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 dispoñi-
bles. 

– Compensar as carencias lingüísticas mediante
procedementos lingüísticos e paralingüísticos.
– Lingüísticos:

– Modificar  palabras  de significado pareci-
do. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expre-
sión. 

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

– Pedir axuda.
– Paralingüísticos:
– Sinalar obxectos, usar deícticos ou reali-

zar accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente perti-

nente  (xestos,  expresións  faciais,  postu-
ras, 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 com-
prender.

▪ B2.3. Rutinas ou modelos básicos de interacción se-
gundo o tipo de situación de comunicación.

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, tanto en con-
versa cara a cara como por teléfono ou por outros medios
técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe si-
nxela.

▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre temas
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de in-
terese persoal, educativo ou ocupacional, e xustificar breve-
mente 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 dis-
curso e seleccionar expresións e estruturas, e a persoa in-
terlocutora teña que solicitar ás veces que se lle repita o
dito.

▪ SLEB2.3.  Desenvólvese coa debida  corrección en xes-
tións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxa-
mento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, da-
tas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de cor-
tesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose compren-
der aínda que a persoa interlocutora necesite que se repi-
ta ou repetir o dito.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ SLEB2.4.  Desenvólvese de xeito simple  pero suficiente
nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevis-
ta (por exemplo, para realizar un curso de verán), ache-
gando información relevante, expresando de xeito sinxelo
as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opi-
nión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta di-
rectamente, e reaccionando de forma simple ante comen-
tarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os pun-
tos clave, se o necesita.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

Bloque 3. Comprensión de textos escritos



▪ a
▪ c
▪ d
▪ e
▪ i

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:
– Mobilización de información previa sobre o tipo de

tarefa e o tema, a partir da información superficial:
imaxes, organización na páxina, títulos de cabe-
ceira, etc.

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

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e contex-
to.

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre signi-
ficados a partir da comprensión de elementos sig-
nificativos, lingüísticos e paratextuais, e do coñe-
cemento e experiencias noutras linguas.

– Reformulación de hipóteses a partir da compren-
sión 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, títu-
los e outras informacións visuais, e aos coñecementos pre-
vios 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 pre-
dicibles,  referidas a necesidades inmediatas,  e con apoio
visual.

▪ B3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en
textos descritivos ou narrativos breves, sinxelos e ben es-
truturados, relativos a experiencias e a coñecementos pro-
pios da súa idade e do seu nivel escolar. 

▪ B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis re-
levantes 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 asun-
tos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os pro-
pios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas si-
nxelas e un léxico de uso común.

▪ SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles impor-
tantes 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 xe-
rais  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 bá-
sicas.

▪ 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 opi-
nións 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 con-
texto persoal ou educativo (por exemplo, sobre unha bol-
sa para realizar un curso de idiomas). 

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

Bloque 4: Produción de textos escritos

▪ a
▪ c
▪ d

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación:
– Mobilización e coordinación das propias com-

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elec-
ción da persoa destinataria, finalidade do escrito, planifica-
ción, redacción do borrador, revisión do texto e versión fi-

▪ SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que
se establece e mantén o contacto social (por exemplo,
con amigos/as noutros países);  se intercambia informa-

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC



▪ i petencias xerais e comunicativas, co fin de rea-
lizar  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 lin-
güísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou
dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de mode-
los moi sinxelos de textos escritos, para elabo-
rar os propios textos.

– Execución:
– Elaboración dun borrador seguindo textos mo-

delo.
– 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 axustán-
dose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo
de texto. 

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

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

– Revisión:
– Identificación  de  problemas,  erros  e  repeti-

cións. 
– Atención  ás  convencións  ortográficas  e  aos

signos de puntuación.
– Presentación coidada do texto (marxes, limpe-

za, tamaño da letra, etc.)
– Reescritura definitiva.

nal), a partir de modelos ben estruturados e traballados pre-
viamente.

▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite in-
formación 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 acti-
vidades 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, utili-
zando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as
convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación
máis comúns, cun control razoable de expresións e estrutu-
ras sinxelas e un léxico de uso frecuente.

ción; se describe en termos sinxelos sucesos importantes
e experiencias persoais,  de dan instrucións e se fan e
aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cance-
lación, confirmación ou modificación dunha invitación ou
duns plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo.

▪ CCEC

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con informa-
ción persoal e relativa á súa formación, aos seus intere-
ses 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 sopor-
tes, 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 conven-
cións e as normas de cortesía máis importantes.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

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

▪ a
▪ c
▪ d
▪ i
▪ o

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de en-
toación básicos:
– Sons e fonemas vocálicos.
– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupa-

cións. 
– 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, parén-
teses e comiñas.

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso máis común, recoñecendo os seus signifi-
cados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito claro e inte-
lixible con razoable comprensibilidade, malia o acento es-
tranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia que non inte-
rrompan a comunicación, e que as persoas interlocutoras
teñan que solicitar repeticións de cando en vez.

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

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos
orais e escritos os coñecementos socioculturais e sociolin-
güísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos de estu-
do e de traballo, actividades de lecer, incluídas manifesta-
cións artísticas como a música ou o cine),  condicións de

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

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proce-
so de produción de textos e de hipóteses de significados
tomando en consideración os coñecementos e as expe-
riencias noutras linguas.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC



– Recoñecemento e uso de convencións sociais bá-
sicas 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  visi-
bles:  hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebra-
cións máis significativas; condicións de vida ele-
mentais (vivenda); relacións interpersoais (familia-
res, de amizade ou escolares), comida, lecer, de-
portes,  comportamentos proxémicos  básicos,  lu-
gares 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 co-
tiáns entre os países onde se fala a lingua estran-
xeira 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 pro-
pia.

▪ B5.4. Plurilingüismo:
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as

linguas que coñece para mellorar a súa aprendi-
zaxe e lograr unha competencia comunicativa in-
tegrada.

– Participación en proxectos nos que se utilizan va-
rias linguas e relacionados cos elementos trans-
versais, evitando estereotipos lingüísticos ou cul-
turais,  e  valorando  positivamente  as  competen-
cias que posúe como persoa plurilingüe.

vida e contorno, relacións interpersoais (entre homes e mu-
lleres, no traballo, no centro docente, nas institucións, etc.),
e convencións sociais (costumes e tradicións), respectando
as normas de cortesía e máis básicas nos contextos res-
pectivos.

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de pa-
labras ou frases que descoñece a partir das experiencias e
os coñecementos transferidos desde as linguas que coñe-
ce. 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais mul-
timedia,  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 bási-
cos de devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual, así como os seus significados asociados (por
exemplo,  utilizar  unha  estrutura  interrogativa  para  facer
unha suxestión); utilizar un repertorio léxico suficiente para
comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comuni-
carse mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto
e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e
marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan
traballados na clase previamente.

▪ SLEB5.4.  Participa  en proxectos (elaboración  de  mate-
riais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e pe-
lículas, obras de teatro,  etc.)  nos que se utilizan varias
linguas e relacionados cos elementos transversais,  evi-
tando estereotipos lingüísticos ou culturais,  e valora as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD
▪ CSIEE



▪ 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 activida-
des. 

– Narración de acontecementos e descrición de es-
tados e situacións presentes, e expresión moi bá-
sica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e indica-
cións, e expresión moi sinxela de opinións e ad-
vertencias. 

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e
a certeza. 

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a auto-
rización e a prohibición. 

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

– Establecemento e mantemento básicos da comu-
nicación e a organización elemental do discurso.

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común re-
lativo a:
– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e

contexto; actividades básicas da vida diaria; fami-
lia e amizades; traballo,  tempo libre, lecer e de-
porte; 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, pre-
guntas  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

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC



cada idioma.

- Contidos sintáctico-discursivos
   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/prohi -
bición (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 demostra -
tivos; 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, quel -
ques, 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); simultanei -
dade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais).  Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 

2.2.2. Secuenciación, temporalización e relación entre contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave -  4ºESO -

UNIDADE 1 La rentrée scolaire Temporalización



primeiro trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.3.

1.1.

1.2.

1.3. 

Comprende conversas ou anuncios escoitados nun colexio.

Comprende conversas, un anuncio publicitario, un sketch sobre a 
temática da volta ao cole ou da escola en xeral.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.4.

2.5.

2.1.

2.2.

Monólogos:

Fala da volta ao colexio e dos horarios de clase.

Fala das actividades extraescolares, da biblioteca.

Fala dos compañeiros, dos profesores e das súas materias preferi-
das

Falar dos seus gustos e costumes.

Fala das sensacións do primeiro día de clase.

Interacción:

Fala cun novo compañeiro de clase

Pode explicar a un compañeiro o funcionamento do instituto.

Toma, mantén, finaliza a quenda de palabras

CCL

CAA

CCEC



BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.2.

3.4.

3.2. Comprende textos curtos con axuda da grafía e da ilustración.

Observa un horario e extrae información del.

Entende de forma global un texto para sacar del informacións 
máis precisas.

Comprende un folleto dunha escola de francés no estranxeiro.

Comprende un documento coas normas dun colexio.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.1 Redacta un email para contar as actividades que fai despois das 
clases ( a un “correspondant” por exemplo).

Escribe a un compañeiro enfermo para informarlle dos deberes.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

Pode pronunciar intelixiblemente

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais apren-
didos.

Pode inferir e deducir o significado de palabras

O colexio en Francia.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

Contidos sintáctico-discursivos Os sentimentos.

Vida cotiá: o colexio, as actividades extraescolares, os gustos



Encore / ne…plus

UNIDADE 2 As vacacións / os relatos Temporalización

primeiro trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.3.

1.4.

1.1.

1.3.

1.5.

Comprende anuncios sobre información turística sinxela.

Comprende un anuncio nunha estación de tren ou no metro.

Comprende conversas informais sobre acontecementos pasados 
(por exemplo vacacións ou relatos sinxelos)

Comprende unha entrevista na que se fala das actividades nas 
vacacións.

Comprende unha conversa nunha comisaría na que unha persoa 
denuncia un roubo.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Fala das vacacións en presente ou en pasado (transportes, con 
quen, aloxamento, onde, cando, que tempo).

Pode contar un acontecemento moi sinxelo en pasado, por exem-
plo a partir de imaxes.

CCL

CMCCT

CSC



2.5. Inventa historias.

Fai preguntas en pasado para obter información sobre as vaca-
ción dun amigo/a.

Pode contestar preguntas sinxelas sobre as súas vacacións.

Pode mercar un billete de tren, pedir informacións nun museo.

Pode describir un obxecto na oficina dos obxectos perdidos (unha
maleta por exemplo).

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.3.

3.4.

3.1.

3.5.

Comprende unhas noticias insólitas.

Comprende un texto de forma global e na segunda lectura de for-
ma máis precisa co fin de comprender novas palabras.

Comprende un texto curto e aprende a extraer del información.

Comprende palabras novas utilizando estratexias de lectura 
global.

Comprende un anuncio publicitario turístico (por exemplo o 
anuncio dun paseo en barco, data, prezos, lugar).

Comprende un texto pequeno nun foro en internet no que se 
aconsella unha visita, unha cidade.

Pode encontrar coa axuda de imaxes a orde cronolóxica das fra-
ses mesturadas dun texto en pasado.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.5.

4.1 Escribe correspondencia informal en pasado (por exemplo a un 
correspondant para contar as súas derradeiras vacacións ou vi-
axe, ou unha festa, un concerto, etc.)

Da a súas impresións.

Escribe un pequeno relato en pasado a partir de sons e traballa a 
creatividade.

CCL

CMCCT

CSC

CAA



Da consellos ou indicacións nun foro sobre visitas nunha cidade/
rexión.

CSEC

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Pode pronunciar intelixiblemente.

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais apren-
didos.

Pode inferir e deducir o significado de palabras.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos -El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominais).

-El imparfait (il y avait, c’était, il faisait)

-Pronomes relativos qui/que

-Estruturas de descrición de obxectos (complemento do nome “en”, “à”)

-A expresión da aproximación (environ, plutôt,)

-Os conectores de tempo.

-Adxectivos (descrición de obxectos)

-Expresións sinxelas para dar a súa opinión: c'est super, magnifique, impressionnant, j'ai adoré, etc.)

-As viaxes, as postais, as estacións, os medios de transporte, aloxamento en vacación

Os lugares



As fórmulas de cortesía na correspondencia informal

     

UNIDADE 3  Os proxectos Temporalización

segundo trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.4.

1.1.

1.5.

1.6.

Observa ilustracións, escoita e localiza diferenzas.

Identifica expresións, comprende vocabulario.

Comprende o sentido xeral de diálogos curtos e identifica a per-
soa que fala.

Comprensión exhaustiva de expresións xa coñecidas.

Sabe localizar información nun discurso para poder contestar pre-
guntas sobre este.

Entende opinións sobre o medioambiente. Asocia as opinións a 
un tema.

Desenvolve a memoria auditiva.

Comprende un anuncio meteorolóxico na radio (asocia mapa e 
prognóstico, exercicio de verdadeiro/falso, exercicio de comple-
tar).

Comprende temperaturas (completa un mapa de Francia con 
temperaturas do tempo).

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD



BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.4.

2.1.

2.2.

-Expresa sensacións e emocións.

-Da a súa opinión sobre o futuro do planeta.

-Fala do futuro.

-Fala das súas intencións e proxectos.

- Pode comparar lugares e obxectos

-Pode falar do tempo meteorolóxico

Fai recomendacións.

Ponse de acordo cos compañeiros para resolver un problema

Debate, da a súa opinión.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.3.

3.1.

3.5.

- Comprensión global dun texto con datos estatísticos.

- Le textos sacados de revistas para xóvenes nos que se da infor-
mación científica sinxela e se usan estruturas da comparación.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.2.

4.3.

4.1

4.2.

-Escribe correspondencia informal onde fala dos seus proxectos CCL

CMCCT

CSC

CAA



CSEC

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Pode pronunciar intelixiblemente.

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais apren-
didos

Pode inferir e deducir o significado de palabras.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos O futuro, falar da intención, dos proxectos

Être en train de, venir de, être sur le point de

Quand + futur

Il faut / avoir besoin de/ devoir

A comparación

Expresiones de tempo

Conectores (cronoloxía)

Expresión da sorpresa

-As sensacións e as emocións.



-A expresión da opinión.

-A expresión do tempo.

UNIDADE 4 A cidade Temporalización

segundo trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.1.

1.2

1.4.

1.6.

Comprende unha pequena descrición dunha cidade.

Comprende as indicacións dun itinerario.

Comprende un programa de radio no cal se fala dos medios de 
transporte dunha cidade.

Comprende unha micro conversación e identifica unha situación.

Comprende o sentido xeral de diálogos curtos e contesta a pre-
guntas sinxelas.

Comprende o sentido xeral dun diálogo co fin de identificar unha 
situación

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.5.

2.1.

2.4.

Sitúa persoas, edificios, obxectos no espazo Fala dos seus medios 
de transporte preferidos Describe lugares.

Fala e pregunta para orientarse nunha cidade. 

Explica un itinerario.

 Fai preguntas e conversa nunha oficina de turismo 

CCL

CMCCT

CSC

CAA



Reutiliza o vocabulario e as estruturas aprendidas para liberar, 
aos poucos, a expresión oral. 

CSEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.3.

3.4.

3.1.

3.5.

Entende un itinerario coa axuda dun plano

Comprende textos curtos coa axuda das ilustracións e de palabras
transparentes.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.3.

4.3. Indica o camiño nunha mensaxe.

Escribe a un amigo para describirlle a súa cidade/rexión (atracti-
vos turísticos, actividades, etc.)

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

Pode pronunciar intelixiblemente.

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido.

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais apren-
didos.

CCL

CMCCT

CSC

CAA



5.5

5.6

5.5. Pode inferir e deducir o significado de palabras. CSEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos O pronome Y.

Preposicións de lugar (repasos)

O imperativo/ il faut/ (repasos)

Aller à/ venir de (repasos)

Léxico de uso frecuente

-A cidade.

-Os medios de transporte

Conectores para organizar o discurso

UNIDADE 5 As tarefas domésticas, as invitacións Temporalización

terceiro trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 1.1. 1.1. Comprende pequenos diálogos nos que se invita, se acepta unha 
invitación e se rexeita.

CCL



orais 1.2.

1.4.

1.4.

1.5.

Comprende unha conversa na que se fala da organización do día e
das horas.

Comprende unha canción e descubre léxico novo.

Observa ilustracións, escoita para localizar e asimilar o vocabula-
rio.

Comprende mensaxes orais co fin de recoñecer os personaxes.

Comprende o sentido xeral dun diálogo, localiza palabras clave e 
expresións de frecuencia.

Escoita unha situación e contesta a preguntas de comprensión.

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.4.

2.5.

2.1.

2.2.

Expresa a indignación, quéixase.

Fala das tarefas domésticas.

Invita, acepta unha invitación e rexéitana.

Ponse de acordo para quedar con amigos (data, hora).

Intercambia servizos.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.4.

3.2

3.4.

Comprende invitacións, felicitacións, desculpas, explicacións. CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD



BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.5.

4.1

4.4

Redacta unha mensaxe de agradecemento, felicitación, desculpa.

Redacta unha invitación.

Contesta a unha invitación.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Pode pronunciar intelixiblemente

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido

Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos.

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais apren-
didos

Pode inferir e deducir o significado de palabras

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos Pronome complemento directo e indirecto

Expresión da frecuencia

Pronomes tónicos

C’est moi, … qui

A negación

Condicional: on pourrait,

si+ imparfait



Léxico de uso frecuente

Vers…, jusqu’à…., de …à…..

As horas (repaso)

As actividades do día

As tarefas domésticas

Fórmulas de cortesía

                     

UNIDADE 6 A identificación persoal 

(repaso e ampliaión)

Temporalización

terceiro trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares de aprendizaxe e secuencia-
ción de contidos 

Competencias clave 

BLOQUE 1 Comprensión de textos 
orais 

1.1.

1.2.

1.3.

1.1.

1.3.

Comprende conversas nas que se da información persoal.

Comprende preguntas sobre datos persoais nunha conversa cara 
a cara (nome, idade, enderezo, gustos, nacionalidade, etc)

Comprende descricións de personaxes para identificalos.

Comprende unha conversa na rúa sobre o tempo libre.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD



BLOQUE 2 Produción de textos orais 2.1.

2.2.

2.5.

2.1.

2.2.

2.4.

Sabe presentarse e dicir a nacionalidade.

Presenta e describe a alguén, por exemplo fala do seu amigo pre-
ferido.

Fala da personalidade de alguén. Di cales son as calidades e os de-
fectos de alguén.

Da datos precisos de alguén.

Contesta a unha pregunta persoal.

Pode facer preguntas variando as formulacións.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 3 Comprensión de textos es-
critos 

3.1.

3.3.

3.1.

3.5.

Comprende un texto curto e aprende a extraer información del.

Comprende palabras novas utilizando estratexias de lectura 
global.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

BLOQUE 4 Produción de textos escri-
tos 

4.1.

4.4.

4.5.

4.1

4.4

Redacta unha presentación dun personaxe a partir de modelos, 
reutilizando ao máximo todo o adquirido nesta unidade e as pre-
cedentes.

Escribe a primeira carta ao seu “correspondant” para presentar-
se.

Contesta a un anuncio para un casting e descríbese.

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD



BLOQUE 5 Coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural e plurilingüe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Pode pronunciar intelixiblemente 

Pode ortografar correctamente as palabras do léxico aprendido 
Utiliza as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico aprendidos. 

Utiliza os coñecementos sociolingüísticos e socioculturais apren-
didos 

Pode inferir e deducir o significado de palabras 

Persoas francófonas coñecidas 

CCL

CMCCT

CSC

CAA

CSEC

CD

Contidos sintáctico-discursivos - Il/elle est,c’est/c’est un(e)… (repasos)

- Os pronombres relativos (qui, que). (repasos)

- Revisión: à, en, au(x). (repasos)

- Os adxectivos cualificativos.

- O xénero dos adxectivos

-A interrogación (repasos)

-O presente do indicativo (repaso)

- Expresión da frecuencia

-Os pronomes interrogativos, demostrativos e posesivos

-Os países e as nacionalidades. (repasos)

-Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos).

-Os gustos, a opinión, o tempo libre (repasos)

-A familia, as profesións (repasos)



-As fórmulas de cortesía (repasos)

--A roupa (repasos). A compra de roupa.

-A descrición física (repasos)



 3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

A metodoloxía a empregar será activa e participativa, de xeito a fomentar a interacción entre o alumna -
do, e alumnado –profesor/profesora.

Partiremos dos elementos máis próximos e concreto para ir aos que pidan un maior grao de dificultade
e abstracción.

Introduciremos elementos lúdicos sempre que sexa posible como pequenas dramatizacións, cancións
que faciliten a aprendizaxe, ao mesmo tempo que a sociabilización dos grupos, e o uso das novas tecno -
loxías. Utilizarase internet, sempre que sexa posible, para busca de información relacionada con temas
do interese escolar do alumnado e tamén para mellorar a súa capacidade lingüística.

As situacións de comunicación real, ou simuladas, serán o eixo das actividades de aula.  A imitación será
un recurso na iniciación dando paso a máis autonomía nas producións, de forma que partiremos de tex -
tos dados para logo solicitar textos inéditos producidos polos propios alumnos e alumnas.

Se ben tódolos bloques serán presentados bastante en paralelo, partiremos do oral e logo chegaremos
ao escrito.

Evidentemente agora a mobilidade na aula vai estar moi restrinxida, debido ás medidas de protección
que debemos adoptar, pero seguiremos recorrendo aos “sketches” para representar pequenos diálogos,
aínda que sexa permanecendo sentados/as.

Este curso non se vai levar a cabo a semipresencialidade, pero utilizarase a Aula Virtual para colgar os
apuntes. No caso de que haxa alumnado positivo, poderá ver todo o material e as tarefas realizadas e a
realizar na plataforma.

En caso de curso a distancia, utilizarase a plataforma Webex xunto coa Aula Virtual.

4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais e os recursos didácticos estarán de acorde coa actividade que queremos realizar, cos conti-
dos a transmitir e adaptado ao nivel co que estamos a traballar.

Utilizarase as TIC para contribuír adquisición da competencia dixital creando distintos contextos comuni-
cativos: chats, correo electrónico, montaxe de vídeos, blogs, etc., pasando polo uso de diferentes ferra -
mentas dixitais para manexar a información: internet, presentación en PowerPoint…,ata o uso de distin-
tos recursos para a aprendizaxe das linguas como son as páxinas web.

Tamén se utilizarán cancións, xogos, películas, anuncios, telexornais, ou algunha reportaxe de actualida -
de no momento concreto.

O noso Departamento non aceptou seguir o programa Edixgal porque consideramos que temos no noso
Departamento de Francés material de gran calidade, para poder impartir a materia de Francés. Actual -
mente tamén Internet é unha ferramenta que nos axuda a facer as nosas clases moito máis entretidas
para o alumnado. Co cal recorreremos a todo ese material xunto cos libros de texto que serán unha re -
ferencia para o alumnado:

En canto aos libros de texto teremos en: 2º de ESO: Club Parachute 2, de Santillana material regalado
pola editorial ISBN 978-8490493984 e en 4º de ESO: Traballarase por proxectos 



5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Na ESO, os criterios de cualificación do alumnado en cada unha das tres avaliacións é:

Compresión oral 20%
Expresión oral 20%

Comprensión escrita 20%
Expresión escrita 20%

Aprender a aprender 10%
Traballo en grupo 10%

Cálculo para obter a cualificación final de curso:
-  A  nota  final  obterase  da  media  aritmética  das  tres  avaliacións.  Se  procederá  na  Avaliación  Final,
manténdose tamén a ecuación reflectida na Programación Didáctica onde se relacionan as cualificacións
globais obtidas polo alumnado nas tres avaliacións previas coa seguinte razón:
1. Multiplicarase por 1 a cualificación obtida na 1ª avaliación, por 2 a cualificación da 2ª avaliación e por
3 a cualificación da 3ª avaliación.
2. Sumaranse os tres produtos.
3. A cifra resultante da suma dividirase por 6.

EXEMPLO 1: 1ª Av.: 7x1=7; 2ª Av. 7x2=14; 3ª Av. 5x3=15---------------36/6=6 Polo tanto a cualificación
deste alumno na Avaliación Final Ordinaria é de 6. Ademais se poderá sumar ata 1 en función do grado
de concreción dos obxectivos.
De este xeito, se acada un 0,4/1, seguirá tendo un 6, pero se acada un 0,5 o máis, pasará a ter un 7 na
avaliación ordinaria.

EXEMPLO 2: 1ª Av.: 8x1=8; 2ª Av. 6x2=12; 3ª Av. 5x3=15---------------35/6=6 Polo tanto a cualificación
deste alumno na Avaliación Final Ordinaria é de 5,8 e dicir 6. Ademais se poderá sumar ata 1 en función
do grado de concreción dos obxectivos.
De este xeito, se non acada un 0,6/1, seguirá tendo un 6, pero se acada un 0,7 o máis, pasará a ter un 7
na avaliación ordinaria.

Na nota final, unha nota con 0,5 se redondeará cara á nota superior (6,5/10 será 7 e non 6).

Criterios de cualificación: 

a) Dado que os contidos son progresivos e reutilízanse dunha avaliación para outra, a avaliación é conti-
nua, progresiva e sumativa. O valor das cualificacións trimestrais aumenta segundo avanza o curso, o 
que serve de recuperación.

b) Levaranse a cabo probas e tarefas de orde diverso que permitan avaliar o grao de adquisición dos di-
ferentes obxectivos e contidos nas cinco destrezas. 

Entre as probas, proporanse probas escritas de comprensión e expresión, tanto oral como escrita, e me-
diación, probas de adquisición de léxico e conxugación, probas de pronuncia, etc. Entre as tarefas, pro-
porase a realización e exposición de traballos monográficos, nos que se valorarán diversos aspectos de-
pendentes da unidade didáctica na que se encaixen que serán previamente definidos e figurarán na aula
virtual a disposición do alumnado.

c) As probas e tarefas valoraranse de 0 a 10 puntos, tendo unha ponderación diferente dentro da unida-
de didáctica segundo as súas particulariedades. A ponderación será anunciada ao alumnado antes da 
súa realización e figurará na aula virtual.



d) A cualificación da avaliación ordinaria obterase da suma das cualificacións trimestrais ponderadas 
segundo se recolle nesta programación (20% - 30% - 50% respectivamente).

e) A cualificación trimestral obterase da media aritmética das cualificacións obtidas nas dúas unidades 
didácticas traballadas en cada trimestre.

f) A cualificación de cada unidade didáctica obterase da suma das cualificacións ponderadas das probas 
e tarefas realizadas en cada unidade.

g) O redondeo farase á alza á unidade inmediatamente superior, sempre que se cumpran os seguintes 
requisitos (todos):

- A décima da nota real resultante da ponderación deberá ser igual ou superior a 5.

- Sempre que non se teñan 3 ou máis faltas de deberes acumuladas no trimestre.

- Ter entregado todas as tarefas e proxectos requiridos en cada trimestre.

Criterios de recuperación

a) Dado que os contidos son progresivos e reutilízanse dunha avaliación para outra, o valor das cualifica-
cións trimestrais aumenta segundo avanza o curso, o que serve de recuperación. Unha cualificación ne-
gativa no primeiro trimestre será recuperada cunha nota igual ou superior a 5 (4.75 facendo o redondeo
á alza) no segundo e/ou no terceiro de ser o caso.

b) Aplicaranse medidas de reforzo educativo cando o progreso do alumnado non sexa o axeitado, tra-
tando de garantir a obtención dos obxetivos imprescindibles para continuar o proceso educativo. 
O alumnado suspenso realizará tarefas de reforzo ao longo do curso co fin de apoiar a súa evolución po-
sitiva nos seguintes trimestres. Malia que a terceira avaliación fose superior a 5, de darse o caso de aca-
dar unha CUALIFICACIÓN FINAL inferior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) logo de realizar a suma 
ponderada das cualificacións dos tres trimestres, as tarefas de reforzo realizadas correctamente e debi-
damente entregadas en tempo e forma aportarán a puntuación necesaria para acadar a nota mínima de 
5 e aprobar a materia

c) Rematada a 3ª avaliación, o alumnado que non acadase o 5 sobre 10 no cálculo da cualificación da 
avaliación ordinaria, deberá realizar as probas e/ou as tarefas das destrezas nas que non acadou o grao 
mínimo de consecución. As cualificacións das destrezas superadas conservaranse e non deberá avaliarse
novamente delas. 

d) Realizadas as probas e tarefas descritas no alinéa c), observaranse as cualificacións máis elevadas 
para cada destreza de entre as realizadas ao longo do curso e as realizadas na avaliación ordinaria, de 
cara a calcular a cualificación nesta avaliación.

6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

                                             

Estándares de aprendizaxe avaliables de 
2ºESO

Temporalización prevista Temporalización real



1ª 2ª 3ª 1ª 2ª
SLEB 1.1. X X X
SLEB 1.2. X X X
SLEB 1.3. X X
SLEB 1.4. X X X
SLEB 2.1. X X X
SLEB 2.2. X X X
SLEB 2.3. X X X
SLEB 2.4. X X
SLEB 2.5. X X
SLEB 3.1. X X
SLEB 3.2. X X X
SLEB 3.3. X X
SLEB3.4. X X
SLEB 4.1. X X X
SLEB 4.2. X X X
SLEB 4.3. X X X
SLEB 4.4. X X X
SLEB 5.1. X X X
SLEB 5.2. X X X
SLEB 5.3. X X X
SLEB 5.4. X X
SLEB 5.5 X X X

                 

Estándares de aprendizaxe avaliables de 4º 
ESO

Temporalización prevista Temporalización real

1ª 2ª 3ª 1ª
SLEB 1.1. X X X
SLEB 1.2. X X X
SLEB 1.3. X X X
SLEB 1.4. X X X
SLEB 1.5. X X X
SLEB 1.6. X X X
SLEB 2.1. X X X
SLEB 2.2. X X X
SLEB 2.3. X X X
SLEB 2.4. X X X
SLEB 3.1. X X X
SLEB 3.2. X X X
SLEB 3.3. X X X
SLEB 3.4. X X X
SLEB 3.5. X X
SLEB 4.1. X X X
SLEB 4.2. X X X
SLEB 4.3. X X X
SLEB 4.4. X X X
SLEB 4.5. X X X
SLEB 5.1. X X X
SLEB 5.2. X X X



SLEB 5.3. X X X
SLEB 5.4. X X
SLEB 5.5. X X X



 - Causas da desviación con respecto ao planificado.

 - Medidas que se levarán a cabo para corrixir esa desviación.

 - Porcentaxe de sesións en que se empregou cada tipo de metodoloxía.

- Valoración da puntualidade do profesorado a partires dunha enquisa ao alumnado.

-  Comprensión  por  parte  do  alumnado  dos  estándares  de  aprendizaxe  traballados  na  aula  a  partires  das
actividades desenvoltas polo profesorado.  ENQUISA AO ALUMNADO.

- Puntualidade media e asistencia media do alumnado.

7. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATE-
RIAS PENDENTES.

Ao principio de curso, entregaríase aos alumnos e alumnas de pendentes de Francés  exercicios de recuperación 
cos estándares de aprendizaxe pertencentes o curso que tiveran suspenso.
O alumnado facería ditos exercicios e entregariálos o profesorado do departamento para a súa corrección. De ser
así considerase aprobado.
Se o alumnado aprobase francés no 1º e 2º trimestre do curso superior ao da pendente tamén se lle considerará 
aprobada a materia.
Se non aprobase as dúas primeiras avaliacións,  pero aprobase en xuño, considerarase aprobado.
Faríase tamén un exame en xuño, ao que se presentarían os/as alumnos/as que non presentasen exercicios nin 
estean aprobados nas dúas primeiras avaliacións.
De todos modos, este curso non se tomarán esas medidas xa que non hai persoas con francés pendente de 
cursos anteriores.

8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOP-
TAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Nos primeiros días de clase realizaremos unha avaliación inicial  consistente en facer distintas probas a nivel
escrito e oral. As probas versarán sobre os estándares de aprendizaxe traballados no curso anterior.

Estas probas axudarannos principalmente a detectar os posibles niveis dentro da aula e tamén a coñecer cal
deberá ser o noso punto de partida.

Todo o alumnado terá que expresarse, ler, escoitar e escribir en francés e se lle avalará con diversos métodos
(observación, test, escoita...) dependendo do grupo, do número de alumnos e das horas semanais. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Na aula de Francés soemos contar con grupos bastante homoxéneos, xa que o alumnado con dificultades a nivel
académico, soe estar exento de Francés.  Aínda así  a  homoxeneidade perfecta non existe,  hai  alumnos máis



motivados cara a estudo e outros menos, alumnos/as que avanzan máis e os que por distintos motivos, as veces
tamén por falta de aplicación, quedan máis atrasados. Tratamos sempre de prantexar actividades variadas, entre
elas  as  de traballo en grupo, onde o alumnado máis avanzado poida tirar do máis atrasados.

Na avaliación inicial  os titores dan información que é útil,  principalmente cando se trata de alumnado con
problemas  familiares,  familias  desestruturadas,  por  exemplo.  É  importante  coñecer  esta  información  para
comprender  mellor  o  comportamento  e  o  rendemento  de  dito  alumnado,  e  poder  acercarnos  máis  a  el,
principalmente a nivel humano. Estamos sempre dispostas tamén as profesoras deste departamento a utilizar
algún recreo que teñamos libre para axudar ao alumnado que o necesite.

10.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRES-
PONDA.

O  alumnado  traballa  coas  TIC,  co  Plan  Lector  do  centro,  e  cos  valores  que  se  explicitan  nas  unidades.  É
importante tamén facer unha ponte co departamento de Inglés, Castelá e Galego, xa que todas as linguas teñen
similitudes. Estar tamén alerta co departamento de Xeografía e Historia se tratan o tema da Francofonía o de
temas relacionados cos países de fala francesa.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO.

É posibel que se faga unha viaxe didáctica a Francia, probablemente na última avaliación e cun grupo de cuarto. T

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁC-
TICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

A programación didáctica é un documento vivo, que sempre ten que estar aberto a posibles melloras e

cambios que afecten aos aspectos que non se axeiten á realidade docente na aula. Por iso  entendemos que a au-

toavaliación da programación ten que recoller avaliacións trimestrais sobre o grao de consecución dos obxecti-

vos do proxecto didáctico, sobre o carácter óptimo da metodoloxía empregada así como da utilidade práctica

do propio proxecto didáctico.



PROTOCOLO PARA ANÁLISE DE RESULTADOS E PROPOSTAS DE MELLORA

Valore a necesidade de intervir sobre os seguintes aspectos do traballo docente segundo a 
seguinte escala:

(1)Xa se fixo   ( 2) Non é necesario,   (3) Necesidade urxente de modificación

SOBRE A PROGRAMACIÓN 1 2 3
Cumprimento estrito da programación

Redución de contidos

Adaptación dos contidos ao nivel do alumnado

Reorganización dos contidos dentro dos cursos

Reorganización dos contidos entre cursos sucesivos

Adaptalas ao traballo por competencias

Coordinación con outros departamentos

SOBRE A METODOLOXÍA
Metodoloxía máis aberta e participativa

Formación especializada do profesorado

Ampliación dos programas de reforzo

Introdución das TIC

Utilización doutros materiais alternativos ao libro de texto

Realización de enquisas sobre a satisfacción do alumnado

SOBRE A ORGANIZACIÓN ESCOLAR E O ENTORNO DO ALUMNADO

Grupos máis reducidos

Grupos con alumnado de resultados homoxéneos

Intervención de axuda académica profesional

Intervención e axuda do departamento de Orientación

Intervención de Orientación sobre a familia

Intervención de Servizos Sociais sobre a familia

Elaboración de documentos de control da realización das tarefas
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AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4

1
Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como 
referencia o Proyecto Curricular de Etapa e a programación de área.

2
Expoño os obxectivos didácticos de forma que expresan claramente as 
Competencias que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

3
Selecciono os contidos cunha distribución e unha progresión adecuada ás 
características de cada grupo de alumnos.   

4
Adopto estratexias e programo actividades en función dos obxectivos, dos 
distintos tipos de contidos e das características dos alumnos.

5
Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos 
axustado o máis posible ás necesidades e intereses dos alumnos

6
Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos 
de avaliación e autoavaliación.

7
Planifico a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do 
profesorado. 

Observacións e propostas de mellora

REALIZACIÓN

Motivación inicial do alumnado
1 2 3 4

1
Presento e propoño un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes 
de cada unidade. 

2
Expoño situacións introdutorias previas ao tema que se vai a tratar. 

Motivación ó largo de todo o proceso

3
Manteño o interese do alumnado partindo das súas experiencias, cunha 
linguaxe clara e adaptada.

4
Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa importancia, funcionalidade, 
aplicación real. 

5
Dou información dos progresos conseguidos así como das dificultades 
atopadas. 

6
Relaciono os contidos e actividades cos coñecementos previos dos meus 
alumnos. 

7
Estruturo e organizo os contidos dando unha visión xeral de cada tema 
(índices, mapas conceptuais, esquemas, etc.)

8
Facilito a adquisición de novos contidos e fago preguntas para aclarar 
sintetizando, exemplificando, etc. 



- -

Actividades na aula

9
Expoño actividades variadas, que aseguran a adquisición dos obxectivos 
didácticos previstos e as habilidades e técnicas instrumentais básicas. 

10 Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as actividades 
individuais e traballos en grupo. 

Recursos e organización da aula
11 Distribúo o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto do

mesmo para as actividades que os alumnos realizan na clase). 
12 Adopto distintos agrupamentos en función da tarefa para realizar, 

controlando sempre que o clima de traballo sexa o adecuado.
13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, informáticos, etc.), tanto 

para a presentación dos contidos como para a práctica do alumnado. 

Instrucións, aclaracións y orientacións as tarefas do alumnado
14 Comprobo que os alumnos e as alumnas comprenderon a tarefa que teñen 

que realizar: facendo preguntas, facendo que verbalicen o proceso,
15  Facilito estratexias de aprendizaxe: como buscar fontes de información, 

pasos para resolver cuestións, problemas e asegúrome a participación de 
todo o grupo.

Clima na aula
16 As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da aula son fluídas e 

desde unhas perspectivas non discriminatorias.
17 Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa achega de todos e 

reacciono de forma neutral ante situacións conflitivas. 
18 Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e alumnas e 

acepto as súas suxestións e achegas. 

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe
 19 Reviso e corrixo frecuentemente os contidos e actividades propostas dentro e

fose da aula.
  20 Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e como 

pode melloralas. 
21 En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados propoño novas 

actividades que faciliten a súa adquisición. 

Atención á diversidade
23 Teño en conta  o nivel  de habilidades dos alumnos e en función deles,

adapto os distintos momentos do proceso de ensino- aprendizaxe.
24 Coordínome  con  profesores  de  apoio,  para  modificar  contidos,

actividades,  metodoloxía,  recursos,  etc.  e  adaptalos  aos  alumnos  con
dificultades. 
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1 2 3 4

1 Teño en conta o procedemento xeral para a avaliación das aprendizaxes de acordo
coa programación de área.

2 Aplico criterios de avaliación e criterios de cualificación en cada un dos temas de 
acordo coa programación de área.

3 Realizo unha avaliación inicial a principio de curso.

4 Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a
avaliación dos diferentes contidos.

5 Utilizo sistematicamente procedementos e instrumentos variados de recollida de 
información sobre o alumnado.

6 Habitualmente, corrixo e explico os traballos e actividades dos alumnos e, dou 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes.

7 Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función da diversidade do alumnado, 
das diferentes áreas,  dos temas, dos contidos...

8
Utilizo diferentes medios para informar as familias, profesores e alumnos e 
alumnas (sesións de avaliación, boletín de información, entrevistas individuais) 
dos resultados da avaliación.

Cuestionario para o alumnado da práctica docente



CUESTIÓNS
1- 

MOI
MAL

2-
MAL

3-
BEN

4-
MOI
BEN

1.-Da a coñecer o programa (obxectivos, contidos, metodoloxía,
avaliación, etc.), a principios de curso.
2.-Os temas desenvólvense a un ritmo adecuado.

3.-Explica ordenadamente os temas.

4.-Déronse todos os temas programados

5.-A materia paréceche alcanzable.

6.-Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible,
cos xa coñecidos.
7.-Explica con claridade os conceptos en cada tema.

8.-Nas explicacións, axustase ben ao nivel de coñecemento
dos alumnos.
9.-Procura facer interesante a materia.

10.- Clarifica cales son os aspectos importantes e cales os
secundarios.
11.-Axuda a relacionar os contidos con outras materias.

12.-Motiva aos alumnos para que participen activamente no
desenvolvemento da clase.

13.- Consegue transmitir a importancia e utilidade que a 
materia ten para as actividades futuras e para o 
desenvolvemento profesional do alumno.

14.-Marca un ritmo de traballo que permite seguir ben as súas
clases.
15.- Os   materiais   de   estudo   (textos,   apuntes,   etc...)   son
adecuados.
16.- Fomenta o uso de recursos (bibliográficos ou de outro tipo)
adicionais aos utilizados na clase e resúltanme útiles.
17.- Utiliza recursos complementarios como canón, ordenador,
vídeo… que facilitan a comprensión da materia.
18.- Utiliza con frecuencia exemplos, esquemas ou gráficos, para
apoiar as explicacións.
19.- É respectuoso/a cos estudantes.

20.- Esfórzase   por   resolver   as   dificultades   que   temos   os
estudantes coa materia.
21.-Responde puntualmente e con precisión ás cuestións que lle
facemos na clase.
22.- Cumpre adecuadamente o horario de clase

23.- Coñezo os criterios e procedementos de avaliación nesta
materia.
24.- Nesta materia temos claro o que se nos vai esixir.

25.- Corrixe os exames na clase.

26.- Os exánimes axústanse ao explicado na clase.

27.- A cualificación final é froito do traballo realizado ao longo 
de todo o curso (traballos, intervencións na clase, exames,...).



28.- Coincide a nota obtida coa esperada.

29.- As clases prácticas son un bo complemento dos contidos
teóricos da materia.
30.- En xeral, estou satisfeito/a co labor docente deste/a
profesor/a.
31.- Considero que a materia que imparte é de interese para a
miña formación.
32.- Considero que aprendín moito nesta materia.

33.- Conseguiu aumentar o meu interese por esta materia.
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