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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1.- Lexislación de referencia 
 

ESO E BACHARELATO 

 

• RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 

2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Xúntase a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso 

académico 2016/2017, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 

implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto  86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

• RD 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da ESO e do 

bacharelato. 

• Orden ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, do Ministerio de Educación, sobre competencias. 

• Orde do 15 de xullo de 2015 polo que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da ESO e bacharelato. 

 

 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DECRETO 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos 

aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas que 

permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade 

de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo 

as súas potencialidades. Coa finalidade de establecer as condicións propicias para afondar nos cambios 

metodolóxicos necesarios para alcanzar aqueles obxectivos, a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 

deulle unha nova redacción ao artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir 

o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para 

cada unha das ensinanzas.  

O currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa; as competencias, 

ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, 

e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos; os 

contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias; a metodoloxía 

didáctica, que abrangue tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo 

dos/das docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do 

grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
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Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función 

das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado.  

O novo artigo 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, define a distribución de competencias entre 

as administracións educativas e, mesmo, con respecto aos centros docentes. Nesta distribución 

competencial correspóndelle ao Goberno do Estado, entre outras funcións, o deseño do currículo básico 

en relación cos obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de 

aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o carácter oficial e a validez en todo 

o territorio nacional das titulacións ás que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.  

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, establece que é competencia plena da Comunidade 

Autónoma o regulamento e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, 

modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas 

que, conforme o apartado primeiro do seu artigo 81, o desenvolvan. II Este decreto ten por obxecto 

establecer o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato no sistema educativo galego, 

dentro do marco de distribución 

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación  

1. Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 6 e 6 bis da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 3 do Real decreto 1105/2014, do 26 de 

decembro, polo que se establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato.  

2. Así mesmo, ten por obxecto regular a ordenación das ditas etapas educativas, de acordo coa 

disposición final sexta da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 3. Este decreto será de 

aplicación nos centros docentes correspondentes ao ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

Disposición derradeira primeira 

. Calendario de implantación 1. As modificacións introducidas no currículo, na organización, nos 

obxectivos, nos requisitos para a obtención de certificados e títulos, nos programas, na promoción e nas 

avaliacións da educación secundaria obrigatoria implantaranse para os cursos primeiro e terceiro no 

curso escolar 2015-2016, e para os cursos segundo e cuarto no curso escolar 2016-2017. 

2. As modificacións introducidas no currículo, na organización, nos obxectivos, nos requisitos para a 

obtención de certificados e títulos, nos programas, na promoción e nas avaliacións de bacharelato 

implantaranse para o primeiro curso no curso escolar 2015-2016, e para o segundo curso no curso 

escolar 2016-2017. 

 

1.2. - Contextualización 
Esta programación prevé o ensino da materia de Francés 2ª Lingua Estranxeira en educación secundaria 

no IES Pazo da Mercé e no Bacharelato tanto 1ª lingua como 2ª lingua, un centro público localizado nas 

Neves, municipio do sul da provincia de Pontevedra ao pé da raia con Portugal, que acolle alumnado de 

concellos veciños (principalmente de Arbo, pero tamén de parroquias de Salvaterra e de Ponteareas). 

Define esta zona o carácter esencialmente rural, pouco desenvolvido economicamente e centrado na 

produción vitivinícola e na agricultura familiar. O desemprego, a emigración, e mesmo o retorno de 

emigrados por causa da crise económica, e por tanto o nivel baixo de ingresos da maioría da poboación 

debuxan un entorno de baixo nivel cultural e técnico. Isto refléxase nunha evidente falta de hábitos de 

estudo e unhas inquietudes culturais e de desenvolvemento profesional escasas. Así mesmo, o acceso ás 

actividades culturais apenas se reduce ás bibliotecas municipais, a unha ou dúas escolas de música e 

pouco máis e as conexións a internet nen sempre están ao alcance de todas as familias.  

Hai que destacar que neste contexto, o concello de As Neves está irmanado coa poboación francesa de 
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Légé, con que realizan intercambios culturais cada dous anos. Este feito axuda a que o noso alumnado 

manifeste  a súa escolla e especial interese en aprender francés especialmente para os intercambios. 

1.3.- O Departamento de Francés 
Profesorado, cursos e nº de alumnos 
 

NOME E APELIDOS FUNCIÓN MATERIAS IMPARTIDAS 
HORAS CURSO Nº de 

alumos 

Rosa Pérez Álvarez 
Xefe/a 

departamento 

Francés 2L 2 1º ESO 18 

Francés 2L 2 2º ESO 10 

Francés 2L 3 4º ESO 15 

Francés 1L 2 2º BACH 8 

    

Comunicación e 
Sociedade 1 

5 
FP BÁSICA 

1 

8 

  Titoría  

 
2 

1º ESO 

18 

 

 

 

 

NOME E APELIDOS FUNCIÓN MATERIAS IMPARTIDAS 
HORAS CURSO Nº de 

alumos 

María Belén Jorge Estévez Titor/a 

Francés 2L 2 1º ESO 7 

Francés 2L 2 2º ESO 20 

Francés 2L 2 3º ESO 21 

Francés 2L 2 3º ESO 14 

Francés 2L 3 4º ESO 14 

Francés 2L 2 1º Bach 16 

Francés 2L 3 2º Bach 10 

Investigación e tratamento 
da información 

1 
1º ESO 

16 

Coordinación Escolas 
UNESCO 

 
2 

 

 

  Titoría 

 
 
 

0 
1º Bach 
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2.-COMPETENCIAS CLAVE 

 

O artigo 2 do Decreto 86/2015 no seu apartado 3B sinala as competencias como un dos elementos do 

currículo definíndoas como “capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos” e no seu artigo 3 fixa as sete competencias clave que o alumnado 

deberá desenvolver: 
1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

3. Competencia dixital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

2.1.-Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

 
Concreción por curso dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís competenciais 

 

1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

CCL, CD, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

 

CCL, CD, CAA, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

SLEB2.3.  Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións  moi habituais  relacionadas  con 
necesidades  inmediatas  nas  que  pide  e  se  dá  información  sobre  lugares,  horarios,  datas,  prezos,  cantidades e 

CCL, CAA, CCEC, CD 

actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar.  

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

 

CCL, CAA, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 
para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

 

2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

CSIEE, CCL, CAA, 
CCEC, CD 

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

 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 
CCL, 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 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. CCL, CD, CAA, CSIEE 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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

CCL, CD, CAA, CSIEE 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 
CCL, CAA, CCEC, CD 

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

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

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

 
CCL, CD, CAA, CCEC 

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

CCL, CD, CAA, CCEC 

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

 
CCL, CD, CAA, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CCEC 

 

3ºESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 
 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CSIEE, 
CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CSIEE, CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD, CSIEE 

SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, se intercambia información e se expresan opinións de xeito sinxelo e breve, se fan 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 

invitacións e ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se piden e se dan indicacións ou instrucións, ou se discuten 
os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta, expresando o acordo ou o desacordo de xeito moi 
básico. 

CD, CSIEE 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD, CSIEE 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

4ºESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

SLEB1.4. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, CCL, CAA, CSC, CCEC 

en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes), sempre que se fale amodo e con 
claridade. 

 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal ou educativo (por exemplo, sobre unha bolsa para realizar un curso de idiomas). 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

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

 
CCL, CD, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD, CSIEE 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

1º BACHARELATO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

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

 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e sentimentos; narra, de CCL, CAA, CSC, CCEC, 

forma lineal, actividades e experiencias presentes e pasadas; e intercambia información e opinións sobre temas 
concretos nas súas áreas de interese persoal ou educativo. 

CD 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con información persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, materias que 
cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un campamento de verán. 

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

2º BACHARELATO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade. 

 

SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas e xestos apropiados para 
facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países 
por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

 
 

CCL, CAA, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

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

 
CCL, CAA, CSC, CCEC, 
CD 

SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento 
cultural). 

 
CCL, CD 

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

CCL, CCEC, CAA, CSC 

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

 
CCL, CD, CAA 

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

 
CCL, CCEC, CD 

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

 
CCL, CD, CSC, CAA 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

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

 
CCL, CD, CSC 

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

CCL, CD, CAA 

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

 
CCL, CD, CAA 

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

 
CCL, CCEC, CD, CSC 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa estrutura básica 
e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial sobre un tema educativo, 
ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

 
CCL, CSC, CD 

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

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

 
CCL, CAA, CCEC 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir, adecuando a súa produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

 
CCL, CCEC, CSC, CAA 

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

CCL, CCEC, CSC, CAA 

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

 
CCL, CSC, CCEC 

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

 
CCL, CSC, CAA 

 
actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar.  

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

 

CCL, CAA, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
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SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 
para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

 

CCL, CAA, CCEC, CD 

 

 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

3.1.-Obxectivos xerais para a ESO 
 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a educación secundaria obrigatoria debe contribuír 

a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha 

sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 

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

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitara discriminación das persoas por razón de sexoou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitaros estereotipos que supoñan discriminación entre 

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

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

relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para adquirir novos 

coñecementos. 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 distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

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

castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 

literatura. 
i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das outras 
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persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar ofuncionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectando as 

diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e 

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e a súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

de Galicia, participar na súa conservación e 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. 

p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

3.2.- Obxectivos xerais para Bacharelato 
 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

j) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a súa substentabilidade. 

k) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

l) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentese, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

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

discapacidade. 

m) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
n) Dominar, tanto na súa expresión oral coma escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

o) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

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

q) Coñecer e valorar criticamenteas realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

r) Acceder aos coñencementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

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

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

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

formación e enriquecemento cultural. 
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o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

3.3.- Obxectivos xerais da área de Francés,  par a ESO e Bacharelato 
 

- ESO 

A partir destes obxectivos xerais, concretamos a continuación os obxectivos para a materia de 

Segunda Lingua Estranxeira na ESO, distribuídos por competencias comunicativas: 

• Comprensión oral 

o Identificar o sentido xeral, as ideas principais e as informacións máis importantes de 
textos orais curtos e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 
pronunciados lentamente e ben articulados; cun rexistro formal, informal 

ou neutro, que traten ben temas habituais en situacións cotiás, ben temas xerais 

aplicados á situación persoal, nos ámbitos persoal, público ou educativo, en condicións 

acústicas axeitadas e con audicións repetidas. 

o Coñecer e saber aplicar as estratexias máis apropiadas para comprender o sentido 
xeral, os principais puntos ou a información máis importante do texto. 

o Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos asociados á vida cotiá (estudos, lecer), ás condicións de vida e ao 
contorno, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, nun 
lugar público), ao comportamento (xestos, mímicas, vox, contacto visual) e ás 
convencións sociais (costumes e tradicións). 

o Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis importantes no texto (por 
exemplo, unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio 
dos enunciados máis frecuentes, así como os patróns discursivos habituais ligados á 
organización textual (introdución do tema, partes do tema, conclusión). 

o Aplicar á comprensión do texto o coñecemento das construcións sintácticas e 
discursivas correntes na comunicación oral, así como os significados asociados (por 
exemplo, unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 

o Recoñecer o léxico oral corrente, en relación coas situacións da vida cotiá e con algúns 
aspectos de temas máis xerais ou ligados aos intereses persoais ou escolares, e deducir 
polo contexto ou os apoios visuais o sentido das palabras ou expresións descoñecidas. 

o Discriminar os patróns sonoros correntes (acentos, ritmos e entoacións), e recoñecer 
o sentido e as intencións de comunicación xerais que están asociadas. 

• Produción oral: expresión continuada e interacción 

o Producir textos breves e suficientemente comprensibles, no marco dunha conversa  en 

persoa, por teléfono ou por calquera outro medio técnico, nun rexistro neutro ou 

informal, nunha lingua moi sinxela, onde damos, pedimos e intercambiamos 
informacións sobre temas familiares e coñecidos ou de interese persoal e escolar, 

eventualmente con interrupcións e dúbidas, pausas e reformulacións para organizar o 
discurso e elixir expresións, e onde eventualmente lle pedimos ao interlocutor que 

repita ou reformule o que se dixo. 
o Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para producir monólogos ou 

diálogos breves, cunha estrutura moi sinxela e clara, utilizando entre outros 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón, a 
reformulación ou a explicación dalgúns elementos. 

o Incorporar á produción de monólogos ou de diálogos os coñecementos sociolóxicos 
ou sociolingüísticos adquiridos, co que atinxe ás relacións interpersoais, ao 
comportamento e ás convencións sociais, actuando de maneira axeitada e respectando 
as principais normas de cortesía segundo os contextos. 
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o Utilizar as principais funcións requeridas pola intención de comunicación, usando as 
fórmulas máis frecuentes para cada unha, e os patróns discursivos máis sinxelos e 
correntes para organizar o discurso. 

o Utilizar un repertorio limitado de estruturas sintácticas correntes e de mecanismos 
sinxelos para asegurar a cohesión e a coherencia (repetición de palabras, elipses, 
indicación da persoa, do lugar e do tempo, xustaposición, e conectores de uso moi 
frecuente). 

o Coñecer e utillizar en repertorio léxico oral suficiente para comunicar unha 
información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

o Ter unha pronunciación e unha entoación suficientemente comprensibles, inda que o 
acento estranxeiro sexa evidente, que se cometan erros de pronunciación e que os 
interlocutores deban pedir repeticións ou aclaracións. 

o Empregar oracións curtas e fórmulas para saíur do paso durante intercambios en 
situacións habituais ou cotiás, inda que o interlocutor deba interrumpir o seu discurso 
para buscar unha palabra ou articular expresións e para restablecer a comunicación. 

o Intercambiar de maneira sinxela durante intercambios claramente estruturados, usando 
fórmulas ou xestos sinxelos para tomar ou conservar a quenda de palabra, inda que ás 
veces o discurso non sexa absolutamente adaptado ao interlocutor. 

• Comprensión escrita 

o Identificar a idea xeral, os puntos esenciais e a información importante en textos, con 
formato impreso ou dixital, curtos e ben construídos, redactados nun rexistro neutro 
ou informal, que tratan temas habituais ou cotiáns, aspectos concretos de temas de 
interese persoal ou educativo, que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso 
corrente. 

o Coñecer e utilizar as estratexias axeitadas para comprender a idea xeral, os puntos 
esenciais e a información importante do texto. 

o Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relacionados coa vida cotiá (estudos, lecer), coas condicións de vida 
e o contorno, coas relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro 
educativo, nun lugar público), co comportamento (xestos, mímicas, voz, contacto 
visual) e coas convencións sociais (costumes e tradicións). 

o Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis importantes no texto (por 
exemplo, unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio 
dos enunciados máis frecuentes, así como os patróns discursivos habituais ligados á 
organización textual (introdución do tema, partes do tema, conclusión). 

o Aplicar á comprensión do texto o coñecemento das construcións sintácticas e 
discursivas correntes na comunicación oral, así como os significados asociados (por 
exemplo, unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 

o Recoñecer o léxico oral corrente relacionado coas situacións da vida cotiá e con algúns 
aspectos de temas máis xerais ou ligados aos intereses persoais ou escolares, e deducir 
do contexto ou co-texto, e de apoios visuais, o sentido das palabras ou expresións 
descoñecidas. 

o Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así 
como as abreviaturas e símbolos de uso corrente e o seu significado. 

• Produción escrita: expresión e interacción 

o Producir, sobre papel ou en formato dixital, textos breves, sinxelos e ben construídos 
sobre temas habituais e en situacións cotiás ou de interese persoal, nun rexistro neutro 
ou informal, utilizando os recursos elementais de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis correntes. 

o Coñecer e saber aplicar as estratexias axeitadas para producir textos escritos breves, 
cun estrutura sinxela, por exemplo copiando formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios a cada tipo de texto. 

o Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos sociolóxicos ou 
sociolingüísticos adquiridos que atinxen ás relacións interpersoais, ao comportamento 
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e ás convencións sociais, actuando de maneira axeitada e respectando as principais 
normas de cortesía segundo os contextos. 

o Utilizar as principais funcións requeridas pola intención comunicativa, empregando as 
fórmulas máis frecuentes para cada unha, e os patróns discursivos sinxelos máis 
correntes para organizar o texto escrito de maneira sinxela. 

o Utilizar un repertorio limitado de estruturas sintácticas correntes e empregar para 
comunicar mecanismos sinxelos, suficientemente adaptados ao contexto e á intención 
de comunicación (repetición de palabras, elipses, indicación da persoa, do lugar e do 
tempo, xustaposición, e conectores de uso moi frecuente). 

o Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar unha 

información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

o Coñecer e utilizar, para garantir a correcta comprensión da mensaxe principal, os 
signos de puntuación elementais (por exemplo, a coma), as regras ortográficas 
elementais (por exemplo, o uso das maiúsculas e minúsculas), así como as 
convencións ortográficas correntes na redacción de textos moi curtos, en formato 
dixital. 

 

- Bacharelato (1L, 2L) 

Concretamos a continuación os obxectivos para a materia de Segunda Lingua Estranxeira na ESO, 
distribuídos por competencias comunicativas: 

- Comprensión oral: 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, nun contexto 
cotián, sobre temas próximos aos alumnos. 

o Sensibilizarnos con intercambios comunicativos situados fóra do marco afín 
(televisión, radio) e escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados á madurez do 
alumnado. 

o Entrar en contacto coas variacións de acentos e o rexistro literario. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de xente nova falando dunha viaxe, 
describíndose e describindo xente coñecida, expresando as súas emocións do 
momento, deixando unha mensaxe nun contestador telefónico, dando consellos nun 
vídeo, falando dos seus amigos ou familiares. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de adultos falando das súas emocións, 
deixando mensaxes nun contestador telefónico, falando da súa cidade, falando da súa 
xuventude. 

o Escoitar e entender globalmente o discurso dun contacontos africano. 
o Escoitar e entender globalmente cancións e usalas como modelo e fonte de inspiración. 
o Escoitar e entender globalmente diálogos curtos en situacións da vida cotiá: entrevistas 

a adolescentes; conversas entre adolescentes sobre o tema da moda; conversas entre 
un pai e seu fillo, unha avoa e súa neta; conversa na rúa para indicar un itinerario; unha 

persoa conta o que lle sucedeu no metro; xogos culturais na radio ou televisión; mesa 
redonda sobre o futuro na televisión; fragmento dialogado da obra La chèvre de 

Monsieur Seguin. 
- Expresión oral: 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das nosas 
posibilidades. 

o Mellorar a súa pronunciación mediante cancións en grupo ou individualmente, e a 
repetición de trabalinguas. 

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

o Memorizar e interpretar pequenas escenas dialogadas. 

o Expresarse sobre temas afíns, pasando da información obxectiva á opinión subxectiva, 
enriquecendo a comunicación mediante a expresión de sentementos, opinións persoais 

(comentar un horario persoal e comparalo co seu propio; dar unha opinión sobre a 
moda; xustificar unha elección; imaxinar a continuación dun relato; contar unha 

anécdota persoal; comparar dous relatos sobre unha mesma anécdota; comentar as súas 
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reaccións persoais; dar consellos; dar opinións; falar da súa vila; xustificar as súas 
respostas). 

o Participar en tarefas finais para iniciarse na comunicación absolutamente auténtica no 
marco dun proxecto concreto. 

- Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 
carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, informe policial, plano dunha 

cidade, cartel dunha película); cómics; fragmentos literarios sinxelos, curtos pero 
auténticos (poemas, novelas, contos); prensa e documentos informativos formais 

(horóscopo; historia de prendas; a alimentación do futuro; test sobre amizade; 

testemuños de persoas novas que colaboran con asociacións). 

o Facer buscas en Internet para completar as informacións dadas no libro de texto. 
o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais (anuncios persoais; 

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

- Expresión escrita 

o Desenvolver a expresión escrita a partir de modelos. 
o No marco das tarefas finais, cubrir unha ficha de presentación para responder a un 

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

o Producir diferentes tipos de texto no marco do taller de escritura (ficha de presentación; 
correo electrónico para contar unha viaxe; cuestionario para facer unha enquisa na 
clase; postal de vacacións; tarxeta de agradecemento; relato de estilo literario. 

o Evitar erros ortográficos recurrentes que impiden unha correcta comprensión 
(concordancia en xénero e número, terminacións verbais, diferenciación gráfica de 
homónimos). 

 

3.4.- Obxectivos concretos da área para 1º e 2º ESO 
 

O obxectivo para estes niveis consiste en garantir cando menos a adquisición das aptitudes descritas 

polo MCERL para o nivel A1 

 

• Comprensión oral 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, situados nun 
contexto cotián, sobre temas próximos ao alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes en contínuo: intervencións breves de 
personaxes nun parque público, gritos, onomatopeas; un rapaz presenta a súa familia 
nunha festa; na radio, consellos para utilizar o ordenador; nunha páxina web, unha 
adolescente conta a súa axenda diaria. 

o Escoitar e entender globalmente cancións moi sinxelas, feitas en base ao léxico que 
domina o alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente conversas curtas en situacións da vida cotiá: na rúa, 
rapaces saúdanse; na cafetería, un adolescente faille un agasallo a unha compañeira; 
no instituto, alumnos len o seu novo horario para o curso; no instituto, por vídeo 
conferencia, entrevistas a compañeiros de intercambio ingleses; xogo de adiviñanzas 
nunha festa de aniversario; na piscina, hai xente contenta e outra descontenta. 

• Expresión oral 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das posibilidades 
duns principiantes. 

o Mellorar a pronunciación mediante a repetición, individualmente ou en grupo, de 
cancións, secuencias, trabalinguas. 

o Memorizar e interpretar pequenas esceas dialogadas. 

o Expresarse de maneira contínua, presentándose; presentando aos compañeiros e 
describíndoos; falando da súa axenda cotiá, dos seus gustos e preferencias, dos seus 
hábitos; comentando ilustracións; imaxinando situacións das que serían os 
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protagonistas. 

o Interactuar en contextos concretos: manter intercambios orais en relación con 
situacións e ilustracións; xogar, adiviñar; adoptar o papel de personaxes, recrear 
situacións utilizando as fórmulas presentadas. 

o Nas tarefas finais, iniciarse á comunicación absolutamente auténtica: fabricar cuñas 
publicitarias; presentar a súa vila ou aldea a estudas franceses; organizar un concurso 
de coñecementos sobre Francia; expoñer diante da clase traballos preparados 
previamente por escrito; pouco a pouco, falar en francés entre alumnos para preparar 
as tarefas. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 
carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, carné de correspondencia, carné 
de identidade, mapa xeográfico, sobre para a correspondencia postal, mapa das zonas 
escolares); prensa e documentos informativos formais (tests; reportaxe fotográfica; 
artigo ilustrado). 

o Facer buscas en Internet para completar a información dada no libro de texto: sobre un 
autor literario, os símbolos de Francia, as cidades francesas bañadas por un río, os 
lugares turísticos de París, os campanentos de vacacións. 

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais: un diario persoal, un 
caderno de viaxe con fotos comentadas, testemuños de xente nova durante as 
vacacións, un blog persoal. 

• Expresión escrita 

o Iniciación á produción escrita para unha expresión mínima “utilitaria”: personalizar o 
seu caderno con palabras francesas; elaborar un cartel para anunciar o programa de 
actividades dunha fin de semana entre compañeiros; tomar apuntes como apoio para 
facer exposicións orais. 

o Iniciarse na expresión escrita persoal para presentarse; describir o seu mellor amigo/a; 
contar as súas actividades con compañeiros; falar das súas relacións cos seres 
queridos; dicir se a moda nos resulta importante; describir o seu almorzo. 

 

3.5.- Obxectivos concretos da área para 3º ESO 
 

En 3º ESO, os obxectivos xerais que buscamos son basicamente os mesmos en relación con 1º e 2º 

ESO, tal como expoñemos a continuación. Inda que neste caso, o obxectivo para este nivel consiste 

en garantir cando menos o afianzamento nas aptitudes descritas polo MCERL para o nivel A1 e 

introducirnos no nivel A2. 

 

• Comprensión oral 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, situados nun 
contexto cotián, sobre temas próximos ao alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes en contínuo: intervencións breves de 
personaxes nun parque público, gritos, onomatopeas; un rapaz presenta a súa familia 
nunha festa; na radio, consellos para utilizar o ordenador; nunha páxina web, unha 
adolescente conta a súa axenda diaria. 

o Escoitar e entender globalmente cancións moi sinxelas, feitas en base ao léxico que 
domina o alumnado. 

o Escoitar e entender globalmente conversas curtas en situacións da vida cotiá: na rúa, 
rapaces saúdanse; na cafetería, un adolescente faille un agasallo a unha compañeira; 
no instituto, alumnos len o seu novo horario para o curso; no instituto, por vídeo 
conferencia, entrevistas a compañeiros de intercambio ingleses; xogo de adiviñanzas 
nunha festa de aniversario; na piscina, hai xente contenta e outra descontenta. 

• Expresión oral 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das posibilidades 
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duns principiantes. 
o Mellorar a pronunciación mediante a repetición, individualmente ou en grupo, de 

cancións, secuencias, trabalinguas. 

o Memorizar e interpretar pequenas esceas dialogadas. 

o Expresarse de maneira contínua, presentándose; presentando aos compañeiros e 
describíndoos; falando da súa axenda cotiá, dos seus gustos e preferencias, dos seus 
hábitos; comentando ilustracións; imaxinando situacións das que serían os 
protagonistas. 

o Interactuar en contextos concretos: manter intercambios orais en relación con 
situacións e ilustracións; xogar, adiviñar; adoptar o papel de personaxes, recrear 
situacións utilizando as fórmulas presentadas. 

o Nas tarefas finais, iniciarse á comunicación absolutamente auténtica: fabricar cuñas 
publicitarias; presentar a súa vila ou aldea a estudas franceses; organizar un concurso 
de coñecementos sobre Francia; expoñer diante da clase traballos preparados 
previamente por escrito; pouco a pouco, falar en francés entre alumnos para preparar 
as tarefas. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 
carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, carné de correspondencia, carné 
de identidade, mapa xeográfico, sobre para a correspondencia postal, mapa das zonas 
escolares); prensa e documentos informativos formais (tests; reportaxe fotográfica; 
artigo ilustrado). 

o Facer buscas en Internet para completar a información dada no libro de texto: sobre 
un autor literario, os símbolos de Francia, as cidades francesas bañadas por un río, os 
lugares turísticos de París, os campanentos de vacacións. 

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais: un diario persoal, un 
caderno de viaxe con fotos comentadas, testemuños de xente nova durante as 
vacacións, un blog persoal. 

• Expresión escrita 

o Iniciación á produción escrita para unha expresión mínima “utilitaria”: personalizar o 
seu caderno con palabras francesas; elaborar un cartel para anunciar o programa de 
actividades dunha fin de semana entre compañeiros; tomar apuntes como apoio para 
facer exposicións orais. 

o Iniciarse na expresión escrita persoal para presentarse; describir o seu mellor amigo/a; 
contar as súas actividades con compañeiros; falar das súas relacións cos seres 
queridos; dicir se a moda nos resulta importante; describir o seu almorzo. 

 

3.6.- Obxectivos concretos da área para 4º ESO 
 

Despois de 3º ESO, o obxectivo para este curso é o de adquirir as aptitudes descritas polo MCERL 

para o nivel A2. 

 

• Comprensión oral: 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, nun contexto 
cotián, sobre temas próximos aos alumnos. 

o Sensibilizarnos con intercambios comunicativos situados fóra do marco afín 
(televisión, radio) e escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados á madurez do 
alumnado. 

o Entrar en contacto coas variacións de acentos e o rexistro literario. 
o Escoitar e entender globalmente mensaxes de xente nova falando dunha viaxe, 

describíndose e describindo xente coñecida, expresando as súas emocións do 

momento, deixando unha mensaxe nun contestador telefónico, dando consellos nun 

vídeo, falando dos seus amigos ou familiares. 
o Escoitar e entender globalmente mensaxes de adultos falando das súas emocións, 
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deixando mensaxes nun contestador telefónico, falando da súa cidade, falando da súa 
xuventude. 

o Escoitar e entender globalmente o discurso dun contacontos africano. 
o Escoitar e entender globalmente cancións e usalas como modelo e fonte de inspiración. 

o Escoitar e entender globalmente diálogos curtos en situacións da vida cotiá: entrevistas 
a adolescentes; conversas entre adolescentes sobre o tema da moda; conversas entre 

un pai e seu fillo, unha avoa e súa neta; conversa na rúa para indicar un itinerario; unha 
persoa conta o que lle sucedeu no metro; xogos culturais na radio ou televisión; mesa 

redonda sobre o futuro na televisión; fragmento dialogado da obra La chèvre de 

Monsieur Seguin. 

• Expresión oral: 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das nosas 
posibilidades. 

o Mellorar a súa pronunciación mediante cancións en grupo ou individualmente, e a 
repetición de trabalinguas. 

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

o Memorizar e interpretar pequenas escenas dialogadas. 

o Expresarse sobre temas afíns, pasando da información obxectiva á opinión subxectiva, 
enriquecendo a comunicación mediante a expresión de sentementos, opinións persoais 

(comentar un horario persoal e comparalo co seu propio; dar unha opinión sobre a 
moda; xustificar unha elección; imaxinar a continuación dun relato; contar unha 

anécdota persoal; comparar dous relatos sobre unha mesma anécdota; comentar as súas 

reaccións persoais; dar consellos; dar opinións; falar da súa vila; xustificar as súas 
respostas). 

o Participar en tarefas finais para iniciarse na comunicación absolutamente auténtica no 
marco dun proxecto concreto. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 
carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, informe policial, plano dunha 
cidade, cartel dunha película); cómics; fragmentos literarios sinxelos, curtos pero 
auténticos (poemas, novelas, contos); prensa e documentos informativos formais 
(horóscopo; historia de prendas; a alimentación do futuro; test sobre amizade; 
testemuños de persoas novas que colaboran con asociacións). 

o Facer buscas en Internet para completar as informacións dadas no libro de texto. 
o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais (anuncios persoais; 

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

• Expresión escrita 

o Desenvolver a expresión escrita a partir de modelos. 
o No marco das tarefas finais, cubrir unha ficha de presentación para responder a un 

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

o Producir diferentes tipos de texto no marco do taller de escritura (ficha de presentación; 
correo electrónico para contar unha viaxe; cuestionario para facer unha enquisa na 
clase; postal de vacacións; tarxeta de agradecemento; relato de estilo literario. 

o Evitar erros ortográficos recurrentes que impiden unha correcta comprensión 
(concordancia en xénero e número, terminacións verbais, diferenciación gráfica de 
homónimos). 

3.7.- Obxectivos concretos da área para 1º Bacharelato 
 

Despois de 4º ESO, o obxectivo para este curso é o de afianzar a adquisición das aptitudes descritas 

polo MCERL para o nivel A2. 

 

• Comprensión oral: 

o Escoitar e entender globalmente monólogos e diálogos moi sinxelos, nun contexto 
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cotián, sobre temas próximos aos alumnos. 

o Sensibilizarnos con intercambios comunicativos situados fóra do marco afín 
(televisión, radio) e escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados á madurez do 
alumnado. 

o Entrar en contacto coas variacións de acentos e o rexistro literario. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de xente nova falando dunha viaxe, 
describíndose e describindo xente coñecida, expresando as súas emocións do 
momento, deixando unha mensaxe nun contestador telefónico, dando consellos nun 
vídeo, falando dos seus amigos ou familiares. 

o Escoitar e entender globalmente mensaxes de adultos falando das súas emocións, 
deixando mensaxes nun contestador telefónico, falando da súa cidade, falando da súa 
xuventude. 

o Escoitar e entender globalmente o discurso dun contacontos africano. 
o Escoitar e entender globalmente cancións e usalas como modelo e fonte de inspiración. 

o Escoitar e entender globalmente diálogos curtos en situacións da vida cotiá: entrevistas 
a adolescentes; conversas entre adolescentes sobre o tema da moda; conversas entre 
un pai e seu fillo, unha avoa e súa neta; conversa na rúa para indicar un itinerario; unha 
persoa conta o que lle sucedeu no metro; xogos culturais na radio ou televisión; mesa 
redonda sobre o futuro na televisión; fragmento dialogado da obra La chèvre de 
Monsieur Seguin. 

• Expresión oral: 

o Tomar a palabra individualmente e manter intercambios nos límites das nosas 
posibilidades. 

o Mellorar a súa pronunciación mediante cancións en grupo ou individualmente, e a 
repetición de trabalinguas. 

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

o Memorizar e interpretar pequenas escenas dialogadas. 

o Expresarse sobre temas afíns, pasando da información obxectiva á opinión subxectiva, 
enriquecendo a comunicación mediante a expresión de sentementos, opinións persoais 

(comentar un horario persoal e comparalo co seu propio; dar unha opinión sobre a 

moda; xustificar unha elección; imaxinar a continuación dun relato; contar unha 
anécdota persoal; comparar dous relatos sobre unha mesma anécdota; comentar as súas 

reaccións persoais; dar consellos; dar opinións; falar da súa vila; xustificar as súas 
respostas). 

o Participar en tarefas finais para iniciarse na comunicación absolutamente auténtica no 
marco dun proxecto concreto. 

• Comprensión escrita 

o Iniciarse na comprensión de textos escritos de natureza diversa e auténticos: anuncios, 
carteis e documentos auténticos funcionais (axenda, informe policial, plano dunha 

cidade, cartel dunha película); cómics; fragmentos literarios sinxelos, curtos pero 
auténticos (poemas, novelas, contos); prensa e documentos informativos formais 

(horóscopo; historia de prendas; a alimentación do futuro; test sobre amizade; 
testemuños de persoas novas que colaboran con asociacións). 

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

o Comprender documentos comunicativos persoais menos formais (anuncios persoais; 
lendas de fotos; postais; tarxetas de agradecemento; mensaxes nas redes sociais). 

• Expresión escrita 

o Desenvolver a expresión escrita a partir de modelos. 

o No marco das tarefas finais, cubrir unha ficha de presentación para responder a un 
anuncio, presentar un lugar que nos gusta, e realizar un cartel para presentar unha 
asociación. 

o Producir diferentes tipos de texto no marco do taller de escritura (ficha de 
presentación; correo electrónico para contar unha viaxe; cuestionario para facer unha 
enquisa na clase; postal de vacacións; tarxeta de agradecemento; relato de estilo 
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literario. 
o Evitar erros ortográficos recurrentes que impiden unha correcta comprensión 

(concordancia en xénero e número, terminacións verbais, diferenciación gráfica de 
homónimos). 

 

3.8.- Obxectivos concretos da área para 2º Bacharelato 
 

1. Comprender e interpretar a información global e informacións específicas con dificultade 

progresiva, relativas a situacións habituais de comunicación, procedentes dos diferentes 

medios de comunicación audiovisuais ou emitidos oralmente en relacións directas, acudindo 

a claves lingüísticas e non lingüísticas. 

2. Comprender as informacións de carácter xeral e específico, contidas en textos escritos en 

fontes variadas, de progresiva dificultade, desenvolvendo estratexias persoais que axuden a 

acceder á información. 

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

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

ritmo e entoación propios da lingua estranxeira. 
4. Compoñer textos escritos, con dificultade progresiva e diversa intencionalidade. 

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

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

seus elementos esenciais. 

6. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación para mellorar as 

producións propias e comprender as alleas. Recoñecer os elementos básicos que conforman o 

sistema da lingua para unha progresiva corrección na elaboración dos discursos. 

7. Coñecer e utilizar os elementos socioculturais, lingüísticos e non lingüísticos, que incidan na 

mellora da comprensión e da expresión. 

8. Recoñecer e utilizar as estratexias adquiridas na aprendizaxe das outras linguas do currículo 

para avanzar na aprendizaxe da nova lingua, reflexionanado sobre os procesos de aprendizaxe, 

reforzando aqueles que permitan un maior grao de autonomía que lles permitan seguir 

aprendendo ao longo da vida. 

9. Coñecer algúns dos elementos distintivos da cultura e historia dos países falantes da lingua 

obxecto de estudo. 

10. Coñecer fontes de información, a través de Internet, nos países falantes da lingua en estudo. 



 

4. TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

4.1.- Temporalización trimestral 

1º ESO 
 

 
Código 

estándar 

 

Estándar 

Temporalización 
 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

SLEB1.1. 

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

 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

 

SLEB1.2. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 

SLEB1.3. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

 

 
SLEB1.4. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 

 

SLEB2.1. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 

 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

 

SLEB2.2. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 
SLEB2.3. 

Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose 
entender en situacións moi habituais relacionadas con 
necesidades   inmediatas   nas   que   pide   e   se  dá 
información  sobre  lugares,  horarios,  datas,  prezos, 

  
x 

 
x 

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

   prezos, cantidades e actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar. 

 

 

 
SLEB2.4. 

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

  

 
x 

 

 
x 

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

 

 

SLEB2.5. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

Comprende globalmente textos adaptados relativos a 
temas do seu interese. 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

 
SLEB3.2. 

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

 
x 

 
x 

 
x 

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

 
SLEB3.3. 

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

 
x 

 
x 

 
x 

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

 
SLEB3.4. 

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

   
x 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

SLEB4.1. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

A partir dun guión preestablecido, elabora textos  sinxelos 
a partir de modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas propias da 
súa idade e do seu nivel escolar. 

 

 

 

 

 
 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 
SLEB4.2. 

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

 
x 

 
x 

 A partir dun modelo preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais e intereses ou 
afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 

 
SLEB4.3. 

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

  
x 

 
x 

A partir dun guión preestablecido, escribe  notas, listaxes, 
tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, relativas a 
necesidades inmediatas. 

 

 

SLEB4.4. 

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

  

 

x 

 

 

x 

A partir dun guión preestablecido, escribe 
correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por outra para 
unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, cunha presentación 
limpa e ordenada. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 
SLEB5.1. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 

P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 

SLEB5.2. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

 
SLEB5.3. 

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

 
x 

 
x 

 
x 

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

 

 

SLEB5.4. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

 

 

SLEB5.5. 

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

   

 

x 

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

 

2º ESO 
 

 
Código 

estándar 

 

Estándar 

Temporalización 
 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 
SLEB1.1. 

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

 

 
x 

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

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

 

SLEB1.2. 
Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas   con   necesidades   inmediatas   (datas, 
prezos,  pequenas  doenzas,  etc.)  e  temas  con que 

 

x 
 

x 
 

x 
Comprende na maioría dos casos frases e expresións 
habituais   relacionadas   con   necesidades   inmediatas 
(datas,  prezos,  pequenas  doenzas,  etc.)  e  temas con 
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 está moi familiarizado, e segue instrucións e 
consignas de aula. 

   que está moi familiarizado, e segue instrucións e 
consignas de aula. 

 

 

 

 
SLEB1.3. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 

 

SLEB1.4. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 

 

SLEB2.1. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

 

 

 

SLEB2.2. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

 

 

SLEB2.3. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

 

 

 
SLEB2.4. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 
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 

 
x 

 
x 

 
x 

Habitualmente, 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.), 
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 básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

x x x 
Comprende globalmente textos adaptados relativos a 
temas do seu interese. 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 

I1: Escala de observación 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

 
SLEB3.2. 

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

 
x 

 
x 

 
x 

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

 

SLEB3.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

Comprende habitualmente 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. 

 

 
SLEB3.4. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

SLEB4.1. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

A partir dun guión preestablecido, elabora textos  sinxelos 
a partir de modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para transmitir 
información ou con intencións comunicativas propias da 
súa idade e do seu nivel escolar. 

 

 

 

 

 

 
 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

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

 

x 

  A partir dun guión preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou 
ás súas afeccións. 

 
 

SLEB4.3. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

A partir dun guión preestablecido, escribe avisos, notas, 
instrucións, tarxetas postais, felicitacións, bandas 
deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital 
moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e 
a necesidades inmediatas. 

 

 
 

SLEB4.4. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

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

 
 

SLEB5.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
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 acentuación de palabras e frases.    acentuación de palabras e frases. escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 
 

SLEB5.2. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

SLEB5.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 
 

SLEB5.4. 

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

   

 
 

x 

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

 

 
 

SLEB5.5. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

3º ESO 
 

 
Código 

estándar 

 

Estándar 

Temporalización 
 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 

 

 

SLEB1.1. 

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

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

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

 

 
 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

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

   indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves 
e articulados de maneira lenta e clara, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

 

 

 

 
SLEB1.3. 

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

  

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB1.4. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

 
SLEB1.5. 

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

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB1.6. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 

 

 
SLEB2.1. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

 

 

 
 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

 

 

 
SLEB2.2. 

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

  

 

 
x 

 

 

 
x 

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

SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara a cara 
 

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

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

 

 

 

 
SLEB2.4. 

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

  

 

 
x 

 

 

 
x 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

 
SLEB3.1. 

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

  

 
x 

 

 
x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

 

 
SLEB3.2. 

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

  

 
x 

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB3.3. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

SLEB3.4. 

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

  

x 

 

x 

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

 
 

SLEB3.5. 

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

  
 

x 

 
 

x 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. 
Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (por exemplo, 

 
x x 

Con axuda do/a profesor/a, escribe correspondencia 
persoal breve na que se establece e mantén o contacto 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
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 con amigos/as noutros países), na que se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, e se fan e se 
aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans). 

   social (por exemplo, con amigos/as noutros países), na 
que se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e 
se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación 
dunha invitación ou duns plans). 

escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

SLEB4.2. 

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

 

x 

  A partir dun guión preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal básica e 
relativa aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para asociarse a un club internacional de xente 
nova). 

 

 
SLEB4.3. 

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

  

 
x 

 

 
x 

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

 

 

SLEB4.4. 

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

  

 

x 

 

 

x 

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

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

 
 

SLEB5.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 
SLEB5.2. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

SLEB5.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 
 

SLEB5.4. 

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

   

 
 

x 

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

SLEB5.5. 
Comprende e comunica o propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata 

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

   inmediata da aula (pedir ou dar información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente. 

 

 

4º ESO 
 

 
Código 

estándar 

 

Estándar 

Temporalización 
 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 

 
SLEB1.1. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso: habitualmente, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 

 

 
SLEB1.2. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

 

 

SLEB1.3. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

 
 

SLEB1.4. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 
SLEB1.5. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB1.6. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 

 
 

SLEB2.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo 

 

 

 

 
SLEB2.2. 

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

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB2.3. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

 

 

SLEB2.4. 

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

  

 

 

x 

 

 

 

x 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
 

SLEB3.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

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

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

   manexo de aparellos de uso cotián, así como instrucións 
claras para a realización de actividades e normas de 
seguridade básicas. 

 

 

 
 

SLEB3.3. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

SLEB3.4. 

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

  

x 

 

x 

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

 
 

SLEB3.5. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 

 

SLEB4.1. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 
 

SLEB4.2. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

A partir dun guión preestablecido, completa un 
cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á 
súa formación, aos seus intereses ou ás súas afeccións 
(por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital). 

 

 
SLEB4.3. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB4.4. 

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

  

 
 

x 

 

 
 

x 

A partir dun guión preestablecido, escribe 
correspondencia formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar información, 
respectando as convencións formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, cunha presentación 
limpa e ordenada. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
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SLEB5.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 

P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 
 

SLEB5.2. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

SLEB5.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 
 

SLEB5.4. 

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

   

 
 

x 

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

 

 
 

SLEB5.5. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

1º Bacharelato (1ºL, 2ªL) 
 

 
Código 

estándar 

 

Estándar 

Temporalización 
 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 

 
SLEB1.1. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 
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SLEB1.2. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 

 

SLEB1.3. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

 

 
 

SLEB1.4. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

 

 
SLEB1.5. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 

 

 
SLEB1.6. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 

 

 

SLEB2.1. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupo  

SLEB2.2. 

Toma parte en conversas formais ou entrevistas de 
carácter educativo ou ocupacional, sobre temas moi 
habituais       nestes       contextos,      intercambiando 
información relevante sobre feitos concretos,  pedindo 

 
x 

 
x 

 
x 

A partir dun guión preestablecido, toma parte en 
conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas moi habituais nestes contextos, 
intercambiando información relevante sobre 
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 instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus 
puntos de vista, e xustificando brevemente as súas 
accións, opinións e plans. 

   feitos concretos, pedindo instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos de vista, e xustificando 
brevemente as súas accións, opinións e plans. 

 

 

 

 

SLEB2.3. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

 

 

 

 

SLEB2.4. 

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

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

 
 

SLEB3.1. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 

 

 
 

SLEB3.2. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 
 

SLEB3.3. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 
SLEB3.4. 

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

 
x 

 
x 

 
x 

A partir dun esquema preestablecido, identifica en 
lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o 
carácter dos personaxes e as características do lugar e o 
tempo en que se desenvolven. 

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

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

 

 
 

SLEB3.6. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 
SLEB3.7. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 

SLEB4.1. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

A partir dun guión preestablecido, escribe 
correspondencia persoal, en calquera formato, na que 
describe experiencias e sentimentos; narra, de forma 
lineal, actividades e experiencias presentes e pasadas; e 
intercambia información e opinións sobre temas 
concretos nas súas áreas de interese persoal ou 
educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 
SLEB4.2. 

Completa un cuestionario con información persoal, 
educativa ou ocupacional (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade 
específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un 
campamento de verán. 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

A partir dun modelo preestablecido, completa un 
cuestionario con información persoal, educativa ou 
ocupacional (nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como 
inscribirse nun curso ou solicitar un campamento de 
verán. 

 

SLEB4.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

A partir dun guión preestablecido, escribe notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e transmite información e 
opinións sinxelas, respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

 

 
 

SLEB4.4. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 
 

SLEB4.5. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

   moi sinxela (título, corpo do texto e, de ser o caso, 
conclusión e bibliografía). 

 

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

 
 

SLEB5.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 

SLEB5.2. 

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

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

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

 

SLEB5.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 
 

SLEB5.4. 

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

   

 
 

x 

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

 

 
 

SLEB5.5. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

2º Bacharelato (1ªL, 2ªL) 
 

 
Código 

estándar 

 

Estándar 

Temporalización 
 

Grao mínimo de consecución 

Criterios para a cualificación 

T1 T2 T3 
P: Procedementos de avaliación / 

I: Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 
SLEB1.1. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso, facendo habitualmente 
anticipacións  do  que  segue  (palabra,  frase,  resposta, 
etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (tests de 
comprensión oral) 
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 mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

   se coñece mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

 

 
 

SLEB1.2. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 

 

 
SLEB1.3. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 

 
 

SLEB1.4. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 

 

 

 
SLEB1.5. 

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

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

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

 

 

 

 
SLEB1.6. 

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

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 

 
 

SLEB2.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 

I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
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SLEB2.2. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

en grupo 

 

 

 

 

 
SLEB2.3. 

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

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 
x 

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

 

 

 

 

 
SLEB2.4. 

Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas e xestos apropiados para 
facerse entender, en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou 
estadía noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 
x 

A partir de modelos preestablecidos, desenvólvese 
adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación 
lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, 
en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e 
facer unha reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

 

 

 

 
SLEB2.5. 

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

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
 

SLEB3.1. 

Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de  
extensión  media,  tales  como  noticias  glosadas; 
recoñece  ideas  significativas  de  artigos divulgativos 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Habitualmente, localiza con facilidade información 
específica de carácter concreto en textos xornalísticos do 
xénero informativo, en calquera soporte, ben estruturados 
e de  extensión media, tales como  noticias 
glosadas;    recoñece   ideas    significativas    de artigos 

P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 

P3: Análise das producións do alumnado 
I4: Traballos de aplicación e síntese 
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 sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos 
de carácter claramente argumentativo, adecuados ao 
seu nivel escolar, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

   divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións 
principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre 
que poida reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 
SLEB3.2. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 
 

SLEB3.3. 

Identifica información relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de  convivencia 
(por exemplo, nun evento cultural). 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Identifica habitualmente información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural). 

 
 

SLEB3.4. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

A partir dun esquema preestablecido, identifica en 
lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o 
carácter dos personaxes e as súas relacións, e as 
características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

 

 

 
SLEB3.5. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 

 
SLEB3.6. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

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

 

 

 

SLEB3.7. 

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

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, 

x x x A partir dun guión preestablecido, escribe 
correspondencia persoal e participa en foros, blogs e 

P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
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 impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e 
coherente, feitos relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias pasadas ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que lle 
parecen importantes e xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles. 

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

escritos) 
 

P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 
 

SLEB4.2. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

A partir dun modelo preestablecido, completa un 
cuestionario detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como 
solicitar unha bolsa. 

 

 
SLEB4.3. 

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

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

A partir dun guión preestablecido, escribe notas, 
anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén nas redes socias. 

 

 

 
SLEB4.4. 

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

 

 

 
x 

 

 

 
x 

 

 

 
x 

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

 

 

 

 
SLEB4.5. 

Escribe, nun formato convencional, informes 
expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa 
estrutura básica e particularidades sintáctico- 
discursivas elementais, nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo, ocupacional ou 
menos habitual, describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

A partir dun guión preestablecido, escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos breves e sinxelos, 
atendendo á súa estrutura básica e particularidades 
sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo, ocupacional ou menos 
habitual, describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións. 

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

 
 

SLEB5.1. 

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

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

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

 
P1: Observación sistemática 
I1: Escala de observación 

 
P2: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e abertas (exames 
escritos) 

 
P3: Análise das producións do alumnado 
I3: Producións orais ou escritas, individuais ou 
en grupos 

 

 
 

SLEB5.2. 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 
escrito, e amosa respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando a súa produción 
ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

A partir de modelos preestablecidos, utiliza 
adecuadamente as convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito, e amosa respecto e 
interese polas diferenzas culturais que poidan existir, 
adecuando a súa produción ás convencións 
sociolingüísticas da lingua meta. 
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SLEB5.3. 

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

 

x 

 

x 

 

x 

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

 

 

 
 

SLEB5.4. 

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

   

 
 

x 

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

 

 
 

SLEB5.5. 

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

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

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

 
 

4.2.- Número de sesións trimestrais para cada curso 
 

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Do 15 de setembro ata o 22 Xuño. Pendente data de remate para 2º de Bacharelato (ABAU). 

6 de xuño remate de clases. 21 de xuño avaliación extraordinaria. 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO    

2º ESO    

3º ESO    

4º ESO    

1º BACHARELATO 2ª LINGUA    

2º BACHARELATO  1ª lINGUA    

 
 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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5.2.- Unidades para a ESO e Bacharelato 

 

5.2.1- 1º ESO SPIRALE 1 

 

UNIDADE 1    FRANÇAIS, C’EST FACILE ! 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Facer que o alumno tome conciencia dos coñecementos xerais previos. 

2. Valorar a importancia do francés como instrumento de comunicación na clase. 

3. Familiarizarse co alfabeto francés e saber deletrear algúns nomes. 

4. Estimular o interese e a curiosidade por coñecer datos culturais sobre Francia. 

5. Controlar os propios progresos na aprendizaxe do francés. 

6. Recoñecer diferentes rexistros de lingua en francés: Bonjour, Salut, ça va ? 

7. Traballar o son [R]. 

 

CONTIDOS 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Identificación de frases en francés. 

▪ Recoñecemento de acentos. 

▪ Audición e canto de cancións. 

▪ Audición e lectura de conversas breves e dedución do significado dalgunhas expresións. 

▪ Audición e lectura de palabras. 

▪ Relación de sons e grafía. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/falar 

▪ Audición e repetición de frases. 

▪ Imitación de conversas. 

▪ Realización de traballo oral en parellas. 

▪ Audición e repetición de acentos. 

▪ Discriminación de fonemas. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Audición e lectura de letras e palabras. 

▪ Localización de nomes de cidades de Francia no mapa correspondente. 

▪ Localización de capitais europeas nun mapa. 
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▪ Audición e lectura de conversas breves e dedución do significado dalgunhas expresións. 

▪ Busca de información específica nun mapa de Francia. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Realización de encrucillados. 

▪ Resolución de xogos con letras. 

▪ Escritura de números en orde no caderno. 

▪ Ditados. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Contar ata 10. 

▪ Saudar: Bonjour ! Salut, ça va ? 

▪ Deletrear palabras. 

 

Léxico 

▪ Os números do 1 ao 10. 

▪ O alfabeto. 

▪ Algunhas cidades francesas: Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, etc. 

▪ Léxico de palabras correntes do medio dos adolescentes: le pantalon, le mobile, la guitare, 

la gomme. 

 

Fonética 

▪ O son [R]. 

▪ O alfabeto: as consoantes e as vogais. 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 



80  

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

▪ As cidades francesas. 

 

Actitudes  

▪ Participación activa nas actividades propostas polo profesor. 

▪ Superación do medo ao erro. 

▪ Respecto e tolerancia polos erros dos compañeiros. 

▪ Axuda aos compañeiros que teñan algunha dificultade de pronuncia ou de escritura. 

▪ Comparacións coas respostas dadas polos alumnos, para que todos poidan sacar proveito 

dos seus coñecementos. 

▪ Interese por coñecer a situación das cidades de Francia traballadas na lección. 

▪ Valoración das actitudes propostas como fonte de información. 

▪ Motivación pola aprendizaxe dunha nova forma de expresarse. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación para a paz e a convivencia 

O coñecemento dunha realidade diferente, o mundo da francofonía. 

 

▪ Educación moral e cívica 

Saúdos e expresións de cortesía 

Estes conceptos permitirannos traballar na aula a valoración e aceptación da diversidade 

actual nas aulas consensuando entre todos os compoñentes o traballo en grupo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de contar do 1 ao 10. 

2. Recoñecer e utilizar algunhas expresións básicas en francés para comunicarse dentro da aula. 

3. Asociar a imaxes palabras básicas de vocabulario. 

4. Utilizar as diferentes formas de saúdo en francés durante a clase. 

5. Saber deletrear palabras: coñecer as vogais e as consonantes. 

6. Tomar notas sobre os números aprendidos. 

7. Identificar o son [R]. 

8. Localizar distintas cidades no mapa de Francia. 

 

 

UNIDADE 2       COUCOU ! 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Ser quen de expresarse oralmente e por escrito describíndose. 

2. Saudar. 

3. Saber contar ata 31. 

4. Identificar unha persoa. 

5. Preguntar e dicir a data de aniversario. 

6. Expresar os seus gustos. 

7. Ser quen de identificar e empregar o presente de indicativo dos verbos en –er. 

8. Coñecer a conxugación do verbo avoir. 
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9. Ser quen de empregar os pronomes persoais suxeitos. 

10. Practicar aspectos gramaticais tales como: os pronomes suxeito, os presentativos: c’est + prénom, 

a negación: ne… pas, os interrogativos e habiter à/ au/ en + nom de ville/ pays. 

11. Comprender e utilizar as funcións discursivas: falar dun mesmo e referirse a outros compañeiros. 

12. Ser quen de preguntar e informar sobre os seus gustos e os dos seus compañeiros. 

13. Utilizar de maneira correcta o vocabulario tratado na unidade: os meses do ano, os números ata o 

31, os pasatempos, os países e as capitais europeas. 

14. Identificar e pronunciar correctamente os sons [v] e [Ʒ]. 

15. Saber escribir os acentos agudos e graves. 

16. Desenvolver o interese por coñecer valores culturais diferentes. 

17. Analizar os erros e reflexionar sobre o que o profesor propón. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Audicións de textos orais/ escritos. 

▪ Audición e lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval. 

▪ Audición para traballar a relación fonía-grafía. 

▪ Asociación de palabras para formar frases. 

▪ Escoita e repetición de palabras. 

▪ Localización de palabras nunha lista. 

▪ Localización de información específica. 

▪ Anotación de respostas. 

▪ Discriminación entre verdadeiro/falso. 

▪ Identificación da pronuncia dos diferentes acentos. 

▪ Escoita e clasificación de palabras. 

 

 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos. 

▪ Resposta a preguntas. 

▪ Descrición dun mesmo e dos seus compañeiros. 

▪ Deletrear palabras. 

▪ Participación en exposicións orais. 

▪ Realización de xogos cos números. 

▪ Diálogos sobre as datas de nacemento. 

▪ Diálogo co profesor empregando expresións útiles na clase. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 
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Procedementos 

Ler 

▪ Resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Lectura de diálogos. 

▪ Observación das regras de gramática estudadas na unidade. 

▪ Interpretación de códigos e imaxes. 

▪ Realización de exercicios de relación do texto coa ilustración. 

▪ Busca nas unidades de palabras que conteñan os diferentes tipos de acentos. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Realización de intercambios por parellas sobre os temas estudados. 

▪ Asociación de palabras para formar frases. 

▪ Invención de frases. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Corrección de acentos. 

▪ Formulación de frases negativas a partir dunha ilustración. 

▪ Realización de sopas de letras. 

▪ Relación de descricións sobre os personaxes da unidade. 

▪ Reencher unha ficha de inscrición. 

▪ Escritura das palabras do vocabulario da unidade. 

▪ Completar preguntas. 

▪ Busca de contrarios. 

▪ Separación de palabras e escritura do texto. 

▪ Realización de encrucillados. 

▪ Transformación de frases. 

▪ Completar bocadillos coas frases dunha lista. 

▪ Copia de cifras. 

▪ Completar diálogos. 

▪ Colorear deseños. 

▪ Imitación de exemplos. 

▪ Escritura de respostas. 

▪ Busca de verbos para conxugalos. 

▪ Resposta persoal a preguntas. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Saudar: Bonjour ! Salut ! 

▪ Preguntar e dicir o nome: Comment tu t’appelles? Je m’appelle Valentine. 

▪ Preguntar e dicir a idade: Quel âge tu as ? J’ai douze ans. 

▪ Preguntar e dicir onde vivimos: Où tu habites? J’habite à Paris. 

▪ Presentar persoas: Qui c’est ? C’est Hugo. 

▪ Preguntar e dicir a data de aniversario: C’est quand ton anniversaire ? Mon anniversaire 

est le trois mars. 
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▪ Contar ata 31 : Un , deux, trois, quatre, cinq… 

▪ Expresar gustos : Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime le foot. Elle n’aime pas lire. Nous 

adorons le chocolat. Tu détestes les jeux vidéo. 

 

Léxico 

▪ Os países: L’Espagne, la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, le 

Portugal… 

▪ As actividades do tempo de lecer: regarder la télé, lire, naviguer sur internet, écouter de 

la musique, danser, le foot, le basket, la gym, les jeux-vidéo, les films de science-fiction. 

▪ Os meses do ano: Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, 

Octobre, Novembre, Décembre. 

 

Gramática 

▪ Interrogativos: Comment ? Où? Quel ? Qui ? Quand ? Qu’est-ce que? Combien ? 

▪ Os pronomes persoais suxeitos: je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles. 

▪ Pronomes: moi, toi. 

▪ Habiter à + nome de cidade, habiter en/au + nome de país. 

▪ O presentativo : Qui c’est ? C’est Valentine. 

▪ A negación con ne/n’….pas : Je n’aime pas le foot. Il ne regarde pas la télé. 

 

Conxugación 

▪ Presente de indicativo dos verbos en –er: habiter, adorer, s’appeler… 

▪ Presente de indicativo do verbo avoir. 

 

Fonética 

▪ Os sons [v], [Ʒ]. 

▪ Os acentos (agudo, grave, circunflexo). 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

Conceptos 

▪ Realización de formularios. 

▪ Busca en páxinas web de información sobre a Unión Europea  

e comentario sobre o seu significado. 

 



84  

Actitudes 

▪ Interese por producir mensaxes orais e escritas sobre si mesmo. 

▪ Interese por producir mensaxes orais e escritas sobre os compañeiros. 

▪ Desexo de participar achegando ideas. 

▪ Interese por pronunciar e escribir correctamente os exercicios que hai que realizar na clase. 

▪ Interese por coñecer os gustos dos compañeiros. 

▪ Ter boa disposición cara ao traballo na aula. 

▪ Valoración positiva dos intercambios comunicativos. 

▪ Acordo e consenso para realizar as actividades de equipo. 

▪ Respecto polas ideas dos outros aínda que non se estea de acordo. 

▪ Desexo de pronunciar axeitadamente os sons estudados na lección, moi diferentes dos 

existentes na lingua materna. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación para a paz e a convivencia 

Coñecemento doutros adolescentes 

Valorar a importancia da internet para coñecer outras culturas e facer amigos no mundo 

enteiro. 

▪ Educación do consumidor 

Obxectos que poden adquirir e utilizar os mozos 

Axudaremos a que os nosos alumnos teñan unha actitude crítica ante o uso da internet xa que 

existe unha evidente marxinación entre os que poden e os que non poden acceder facilmente 

ao seu uso. 

 

▪ Educación moral e cívica 

Axudaremos a que os nosos alumnos teñan un comportamento axeitado nos traballos en 

grupo, axudándolles aos compañeiros que teñan algunha dificultade en seguir o ritmo do 

grupo e igualmente a vencer o medo a expresarse en público nunha lingua estranxeira. 

 

 

 

 

▪ Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos 

Trataremos de que os alumnos reflexionen sobre o feito de que todos os seres humanos, 

independentemente do sexo, deben ter as mesmas oportunidades para conducir e realizar a 

súa vida. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender un texto elemental oral e escrito. 

2. Comprender documentos relacionados coa internet. 

3. Recoñecer e empregar correctamente as diferentes palabras interrogativas. 

4. Preguntar e responder oralmente en francés sobre: le nom d’un élève,  

le prénom, où habite-t-il/elle ?, quel âge a-t-il/elle ? 

5. Presentarse por escrito: dire son prénom/nom, Où habite-t-il/elle ?, Quel âge a-t-il/elle ? 

6. Preguntar e responder oralmente sobre as datas de nacemento dos compañeiros. 

7. Conxugar correctamente os verbos pertencentes ao primeiro grupo (–er) e o verbo avoir. 

8. Saber empregar as preposicións cos lugares (cidades/países) 

9. Deletrear os meses do ano. 
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10. Escribir as datas de nacemento con formato de números e letras. 

11. Contar de 1 a 31. 

12. Saber pronunciar os sons [v], [Ʒ]. 

13. Ser quen de colocar correctamente os acentos graves e agudos. 

14. Empregar os “presentativos” para identificar unha persoa. 

15. Empregar correctamente o vocabulario estudado na unidade. 

16. Formular por escrito frases negativas sobre gustos e afeccións. 

17. Redactar ou formular oralmente pequenas mensaxes sobre as afeccións dos compañeiros. 

18. Ampliar os seus coñecementos sobre Europa. 

 

 

UNIDADE 3      AU COLLÈGE 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Utilizar as funcións discursivas: describir os obxectos de uso corrente e describir empregando as 

cores. 

2. Comprender e empregar os elementos lingüísticos, léxicos e socioculturais referentes ao colexio. 

3. Coñecer o emprego da expresión impersoal il y a. 

4. Practicar aspectos gramaticais: os artigos definidos e indefinidos, o artigo contracto du, c’est/ce 

sont + nome, o xénero dos nomes, o plural dos substantivos, as preposicións de lugar, as cores: o 

xénero. 

5. Aprender a conxugación do verbo être en presente. 

6. Empregar os elementos lingüísticos axeitados para situar no espazo. 

7. Falar con fluidez sobre as súas materias preferidas. 

8. Preguntar e dicir a data. 

9. Utilizar de maneira conveniente o vocabulario aprendido na unidade: o material escolar, as cores, 

o colexio, a clase, as materias escolares, os días da semana. 

10. Comprender e empregar as estratexias propias da lectura. 

11. Amosar interese por comprender e expresarse en francés na clase. 

12. Percibir e integrar os elementos de pronuncia referentes aos sons [7], [y, [u]. 

 

 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

▪ Audición e lectura simultánea de textos e frases. 

▪ Audición e resposta ás cuestións sobre esta. 

▪ Obtención de información específica sobre o material escolar, o nome das materias… 

▪ Audición e repetición do vocabulario relativo ao material escolar. 

▪ Audición de diferentes palabras que conteñen os sons estudados. 

▪ Ditado. 

▪ Audición e clasificación por número de sílabas das palabras. 
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Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Audición e repetición de frases, números, etc. 

▪ Enunciación de palabras en singular e plural. 

▪ Clasificación de elementos por tamaños. 

▪ Adiviñas. 

▪ Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos sobre os materiais 

escolares e o colexio. 

▪ Formulación de preguntas. 

▪ Descrición dunha ilustración. 

▪ Lectura en voz alta. 

▪ Asociación de fotos a imaxes. 

▪ Cancións. 

▪ Exposicións orais. 

▪ Participación en exercicios de verdadeiro/falso. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Observación de palabras para a dedución de regras gramaticais. 

▪ Resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Corrección de exercicios de comprensión oral. 

▪ Lectura de textos breves. 

▪ Corrección de actividades do Cahier d’exercices. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Clasificación de palabras. 

▪ Identificación e escritura de palabras que conteñan as letras a/i. 

▪ Busca e escritura de palabras en plural. Escritura do singular. 

▪ Unión de columnas para formar frases. 

▪ Descrición dun debuxo. 

▪ Formulación de frases para traballar o plural dos nomes e das preposicións. 

▪ Obtención e escritura de información sobre textos orais traballados. 

▪ Descrición do seu colexio. 

▪ Completar un texto coas palabras da lista. 

▪ Completar unha lista. 

▪ Transformacións de xénero e de número. 

▪ Debuxo da súa clase ideal e comparación coa dos compañeiros. 

▪ Transformación de frases. 

▪ Unión da forma feminina coa masculina. 

▪ Escritura do nome dos elementos nas etiquetas. 

▪ Encrucillados. 

▪ Completar diálogos. 

▪ Elección do artigo correcto. 

▪ Conxugación do verbo être. 
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▪ Resposta a preguntas utilizando as preposicións. 

▪ Escritura de contrarios. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Falar do material escolar: J’ai un crayon et une trousse. 

▪ Identificar un obxecto: Qu’est-ce que c’est ? C’est un classeur/Ce sont mes crayons. 

▪ Expresar pertenza: C’est le livre de David. Ce sont les cahiers de Lola. 

▪ Describir o instituto: Dans mon collège il y a une cour et un grand gymnase. 

▪ Situar no espazo: Le livre est sur la table. Les crayons sont à droite du cahier. 

▪ Preguntar e dicir a materia favorita: J’aime les maths. Il adore l’histoire. Ma matière 

préférée est la musique. 

▪ Dicir a data: Lundi 28 octobre. 

 

Léxico 

▪ O material escolar: un livre, un cahier, un classeur, des feuilles, un sac à dos, un cartable, 

un crayon, un stylo, un feutre, une gomme, un taille-crayon, un paire de ciseaux, une 

calculette, un rouleau de scotch, un agenda, un tube de colle, une règle. 

▪ As materias: l’histoire, le français, l’anglais, les maths, la géographie, les sciences, la 

chimie, la technologie, le dessin, la musique, le sport. 

▪ O instituto: la cour, le gymnase, la cantine, le terrain de sport, le C.D.I, les salles de classe, 

l’ordinateur, la télé, le lecteur de C.D., le lecteur de DVD, la porte, la fenêtre, la corbeille 

à papier, la chaise, le bureau, le tableau, le professeur, les élèves. 

▪ As cores: bleu, bleue; vert, verte; gris, grise; noir, noire; violet, violette; blanc, blanche; 

rose, rose; rouge, rouge; orange, orange; jaune, jaune; marron, marron. 

▪ Os días da semana: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

 

Gramática 

▪ Os presentativos: C’est, Ce sont. 

▪ Os artigos determinados e indeterminados. 

▪ Contracción de + le > du. 

▪ O número dos substantivos. 

▪ Il y a un, Il y a une, il y a des... 

▪ As preposicións de lugar: sur, sous, devant, derrière, à gauche de, à droite de, entre, dans. 

▪ As cores, o xénero. 

 

Conxugación 

▪ Presente de indicativo: être. 

▪ Verbos en -er (repaso) 

 

Fonética 

▪ Os sons [7], [y, [u]. 
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Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como xeito de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

Conceptos 

▪ Os deberes do alumnado: SOS devoirs ! 

 

Actitudes 

▪ Interese polos gustos e pasatempos dos compañeiros. 

▪ Desexo de colaborar e participar nas actividades da clase. 

▪ Esforzo en pronunciar as palabras aprendidas o máis correctamente posible. 

▪ Interese por presentar os traballos escritos con claridade e limpeza. 

▪ Curiosidade e interese por coñecer as diferenzas culturais entre España e Francia. 

▪ Interese por deducir o significado das palabras novas que se empreguen na unidade. 

▪ Interese por producir mensaxes orais e escritas sobre os gustos e as afeccións dos seus 

compañeiros. 

▪ Valoración dos intercambios comunicativos. 

▪ Respecto e consideración cara ás opinións contrarias expresadas polos compañeiros. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación moral e cívica 

Saúdos. 

Rutinas da clase. 

Comportamentos axeitados na realización das actividades programadas. 

 

▪ Educación para a igualdade entre os sexos 

Unha actitude común fronte ao coñecemento 

Fomentarase que os alumnos acepten e respecten a diversidade nas ideas, formas de vestir, o 

físico, as crenzas e as diferentes posicións que poidan adoptar outros compañeiros fronte aos 

problemas dos adolescentes en xeral. 

 

▪ Educación para a paz 

Coñecemento doutras realidades 

Traballaremos o respecto debido ás diferenzas existentes entre os individuos e o valor da paz 

para o achegamento entre os pobos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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1. Comprender textos orais e escritos que traten o tema da descrición de obxectos ou lugares dentro 

do ámbito da escola. 

2. Expresarse oralmente e por escrito, saudando, identificándose, dicindo o que lle gusta ou desgusta, 

utilizando a entoación e a pronuncia conveniente, deletreando o seu nome se fose necesario... 

3. Describir un espazo empregando correctamente a expresión il y a. 

4. Dominar con certa soltura os aspectos gramaticais estudados na unidade: os artigos definidos e 

indefinidos, os artigos contracto du, c’est/ce sont + nome, o xénero dos nomes, o plural dos 

substantivos, as preposicións de lugar, as cores: o xénero. 

5. Coñecer a conxugación en presente do verbo être. 

6. Ser quen de situar un obxecto ou unha persoa no espazo. 

7. Expresarse oralmente e por escrito afirmando e negando sobre as materias que lle gustan ou 

desgustan no colexio. 

8. Saber contar ata 31. 

9. Ser quen de expresar oralmente e por escrito a data. 

10. Dominar o vocabulario aprendido na unidade: cores, días da semana, material escolar, o colexio, 

as materias, a clase… 

11. Ler e extraer a información global e certa información específica de textos escritos sinxelos (unha 

axenda, un horario escolar), demostrando comprendelo e sendo capaz de deducir o significado 

dalgúns elementos a través do contexto, do apoio gráfico existente e dos coñecementos 

socioculturais. 

12. Identificar e discriminar os sons [7], [y, [u]. 

 

 

UNIDADE 4   EN FAMILLE 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Comprender e expresar oralmente e por escrito a información global concernente á familia. 

2. Contar do 31 ao 100. 

3. Comprender os números de teléfonos. 

4. Describir un animal. 

5. Pedir e dicir a hora. 

6. Contar os acontecementos dunha xornada. 

7. Revisar a idade. 

8. Traballar aspectos gramaticais como os adxectivos posesivos, os adxectivos cualificativos: o 

xénero, a negación: pas…. de/d’, os pronomes reflexivos. 

9. Aprender a conxugación dos verbos pronominais: se lever, se coucher, se doucher... 

10. Coñecer a conxugación dalgúns verbos irregulares: manger, faire, lire, prendre. 

11. Aprender o vocabulario relativo á familia, os números do 31 ao 100, os animais domésticos, os 

animais das montañas, as actividades cotiás e os momentos do día. 

12. Diferenciar e discriminar os sons [9] e [ʃ]. 

13. Pronunciar correctamente o acento tónico. 

14. Descubrir un medio natural: Os Pireneos. 

15. Comprender e expresar oralmente e por escrito a información global concernente á familia. 

16. Contar do 31 ao 100. 

17. Comprender os números de teléfonos. 

18. Describir un animal. 

19. Pedir e dicir a hora. 

20. Contar os acontecementos dunha xornada. 

21. Revisar a idade. 

22. Traballar aspectos gramaticais como os adxectivos posesivos, os adxectivos cualificativos: o 

xénero, a negación: pas…. de/d’, os pronomes reflexivos. 
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23. Aprender a conxugación dos verbos pronominais: se lever, se coucher, se doucher... 

24. Coñecer a conxugación dalgúns verbos irregulares: manger, faire, lire, prendre. 

25. Aprender o vocabulario relativo á familia, os números do 31 ao 100, os animais domésticos, os 

animais das montañas, as actividades cotiás e os momentos do día. 

26. Diferenciar e discriminar os sons [9] e [ʃ]. 

27. Pronunciar correctamente o acento tónico. 

28. Descubrir un medio natural: Os Pireneos. 

 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Audición e observación dun debuxo. 

▪ Audición e resposta a preguntas. 

▪ Audición e observación. 

▪ Audición dun texto e respostas a preguntas de selección múltiple. 

▪ Audición e canto dunha canción. 

▪ Audición e lectura simultánea de textos e frases. 

▪ Audición e escritura da hora. 

▪ Audición e repetición de números de teléfono. 

▪ Audición e escritura de números de teléfono. 

▪ Audición e discriminación entre o masculino e o feminino. 

▪ Diferenciación dos sons: [9] e [ʃ]. 

▪ Ditado. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/falar 

▪ Conversas en gran grupo. 

▪ Diálogos en parella e exposición das respostas á clase. 

▪ Audición e repetición de números de teléfono. 

▪ Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos sobre o tema da 

unidade. 

▪ Respostas a preguntas relacionadas cos temas tratados. 

▪ Descrición de ilustracións. 

▪ Adiviñas. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Observación de imaxes e resposta a preguntas. 
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▪ Resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Lectura de descricións e identificación de imaxes. 

▪ Lectura de números de teléfono e de textos breves. 

▪ Lectura dun cómic sobre a xornada de Ágata. 

▪ Descrición das actividades cotiás. 

▪ Observación e dedución de regras gramaticais. 

▪ Localización de palabras novas inseridas nunha lista. 

▪ Buscas na internet. 

▪ Lectura e debuxo da árbore xenealóxica. 

▪ Lectura en voz alta. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Escritura de frases por parellas. 

▪ Redacción de textos breves sobre a familia e os animais de compañía. 

▪ Traballos sobre textos con ocos. 

▪ Elaboración escrita de descricións. 

▪ Descrición/ presentación da propia familia. 

▪ Completar táboas, textos, conversas, etc. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Asociación de elementos. 

▪ Clasificación de animais. 

▪ Escritura de femininos de substantivos, adxectivos. 

▪ Transformacións como no exemplo. 

▪ Escritura da hora. 

▪ Escritura dos números en letra. 

▪ Cálculo de idades, prezos. 

▪ Descrición de animais. 

▪ Respostas negativas. 

▪ Colocación de palabras nunha táboa para obter unha palabra clave. 

▪ Resposta a preguntas. 

▪ Copia de cartas. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Presentar a súa familia: Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan.  

J’ai un frère. Je n’ai pas de sœur. 

▪ Contar ata 100. 

▪ Comprender un número de teléfono. 

▪ Describir un animal: un chat, un chien, etc... 

▪ Preguntar e dicir a hora: Quelle heure il est ? Il est deux heures et demie. 

▪ Falar dos hábitos cotiáns: je me lève à sept heures. Je prends mon petit déjeuner à sept 

heures et demie. 

Léxico 
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▪ A familia: le grad-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, 

le cousin, la cousine. 

▪ Os números ata 100. 

▪ Os animais de compañía: Le chien, le chat, la tortue, le lapin, le hamster, le cobaye, le 

perroquet, le canari, le poisson rouge. 

▪ Os animais de montaña: la coccinelle, le papillon, l’aigle, le lézard, la grenouille, l’isard, 

l’ours brun, la marmotte, le serpent, le renard. 

▪ As accións cotiás: se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner, déjeuner, dîner, 

faire ses devoirs, se coucher. 

▪ As partes do día: le matin, l’après-midi, le soir. 

 

Gramática 

▪ Os adxectivos posesivos. 

▪ O xénero dos adxectivos cualificativos: câlin, câline; gourmand, gourmande; gentil, 

gentille ; mignon, mignonne, etc. 

▪ A forma negativa: je n’ai pas de chien. 

▪ Os pronomes reflexivos. 

 

Conxugación 

▪ Presente do indicativo dos verbos pronominais: se lever, se laver... 

▪ Presente do indicativo dos verbos irregulares: manger, lire, faire, prendre 

 

Fonética 

▪ Os sons [9] e [ʃ]. 

▪ O acento tónico. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

▪ Os espazos naturais franceses. 

 

Actitudes 
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▪ Desenvolvemento do respecto e da curiosidade por coñecer aspectos relacionados coa 

familia e cos animais de compañía. 

▪ Aceptación e valoración positiva das diferenzas socioculturais. 

▪ Desexo de colaborar e participar nas actividades da clase. 

▪ Planificación e organización da aprendizaxe. 

▪ Aceptación dos elementos básicos da cultura francófona. 

▪ Superación do medo ao erro. 

▪ Interese en consultar dúbidas co profesor. 

▪ Esforzo por conseguir unha pronuncia aceptable e correcta en francés. 

▪ Interese por reproducir correctamente os elementos fonéticos da mensaxe que se quere 

imitar ou producir. 

▪ Desexo de participación nas actividades de forma lúdica e creativa. 

▪ Curiosidade por coñecer as similitudes e as diferenzas entre os adolescentes españois e 

franceses. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación moral e cívica 

Trataremos aquí sobre as boas relacións que deben existir non só na familia senón entre 

amigos e compañeiros 

▪ Educación para a paz e a convivencia 

Traballaremos cos alumnos para lograr o seu respecto e interese polas informacións culturais 

provenientes de Francia, relacionadas coa familia, coas actividades cotiás e a responsabilidade 

cara aos animais de compañía. 

 

▪ Educación ambiental 

Reflexionaremos cos alumnos sobre a necesidade de protección dos animais para evitar e 

parar a desaparición dalgunhas especies de animais de montaña. 

Inculcarémoslles aos alumnos a necesidade da aprendizaxe de datos relativos a distintas 

especies animais, como primeiro paso para respectar o seu medio natural. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender textos orais e escritos que conteñan informacións sobre a familia, os animais e as 

actividades cotiás. 

2. Ser quen de contar ata 100. 

3. Nunha interacción oral comprender números de teléfono e saber anotalos. 

4. Ser quen de describir a súa familia, un animal doméstico ou un animal de montaña. 

5. Dominar as fórmulas lingüísticas axeitadas para pedir e dicir a hora. 

6. Ser quen de contar, oralmente e por escrito, de maneira fluída os acontecementos dunha xornada 

calquera. 

7. Utilizar as expresións axeitadas para dicir a idade. 

8. Dominar os aspectos gramaticais estudados na unidade: os adxectivos posesivos, os adxectivos 

cualificativos: o xénero, a negación: pas…. de/d’, os pronomes reflexivos. 

9. Coñecer a conxugación dos verbos pronominais. 

10. Saber de memoria a conxugación dalgúns verbos irregulares. 

11. Dominar o vocabulario relativo á familia, os números ata o 100, os animais domésticos e salvaxes, 

as actividades cotiás e os momentos do día. 

12. Distinguir e escribir correctamente os sons [9] e [ʃ]. 

13. Pronunciar correctamente o acento tónico nas palabras. 

14. Descubrir e apreciar o valor ambiental dos espazos naturais franceses. 
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5.2.2.- 2º ESO SPIRALE 1 

UNIDADE 1 EN FAMILLE 

OBXECTIVOS 

29. Contar do 31 ao 100. 

30. Comprender os números de teléfonos. 

31. Describir un animal. 

32. Pedir e dicir a hora. 

33. Contar os acontecementos dunha xornada. 

34. Revisar a idade. 

35. Traballar aspectos gramaticais como os adxectivos posesivos, os adxectivos cualificativos: o 

xénero, a negación: pas…. de/d’, os pronomes reflexivos. 

36. Aprender a conxugación dos verbos pronominais: se lever, se coucher, se doucher... 

37. Coñecer a conxugación dalgúns verbos irregulares: manger, faire, lire, prendre. 

38. Aprender o vocabulario relativo á familia, os números do 31 ao 100, os animais domésticos, os 

animais das montañas, as actividades cotiás e os momentos do día. 

39. Diferenciar e discriminar os sons [9] e [ʃ]. 

40. Pronunciar correctamente o acento tónico. 

41. Descubrir un medio natural: Os Pireneos. 

42. Comprender e expresar oralmente e por escrito a información global concernente á familia. 

43. Contar do 31 ao 100. 

44. Comprender os números de teléfonos. 

45. Describir un animal. 

46. Pedir e dicir a hora. 

47. Contar os acontecementos dunha xornada. 

48. Revisar a idade. 

49. Traballar aspectos gramaticais como os adxectivos posesivos, os adxectivos cualificativos: o 

xénero, a negación: pas…. de/d’, os pronomes reflexivos. 

50. Aprender a conxugación dos verbos pronominais: se lever, se coucher, se doucher... 

51. Coñecer a conxugación dalgúns verbos irregulares: manger, faire, lire, prendre. 

52. Aprender o vocabulario relativo á familia, os números do 31 ao 100, os animais domésticos, os 

animais das montañas, as actividades cotiás e os momentos do día. 

53. Diferenciar e discriminar os sons [9] e [ʃ]. 

54. Pronunciar correctamente o acento tónico. 

55. Descubrir un medio natural: Os Pireneos. 

 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos 

 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Audición e observación dun debuxo. 

▪ Audición e resposta a preguntas. 
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▪ Audición e observación. 

▪ Audición dun texto e respostas a preguntas de selección múltiple. 

▪ Audición e canto dunha canción. 

▪ Audición e lectura simultánea de textos e frases. 

▪ Audición e escritura da hora. 

▪ Audición e repetición de números de teléfono. 

▪ Audición e escritura de números de teléfono. 

▪ Audición e discriminación entre o masculino e o feminino. 

▪ Diferenciación dos sons: [9] e [ʃ]. 

▪ Ditado. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/falar 

▪ Conversas en gran grupo. 

▪ Diálogos en parella e exposición das respostas á clase. 

▪ Audición e repetición de números de teléfono. 

▪ Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos sobre o tema da 

unidade. 

▪ Respostas a preguntas relacionadas cos temas tratados. 

▪ Descrición de ilustracións. 

▪ Adiviñas. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Observación de imaxes e resposta a preguntas. 

▪ Resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Lectura de descricións e identificación de imaxes. 

▪ Lectura de números de teléfono e de textos breves. 

▪ Lectura dun cómic sobre a xornada de Ágata. 

▪ Descrición das actividades cotiás. 

▪ Observación e dedución de regras gramaticais. 

▪ Localización de palabras novas inseridas nunha lista. 

▪ Buscas na internet. 

▪ Lectura e debuxo da árbore xenealóxica. 

▪ Lectura en voz alta. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Escritura de frases por parellas. 

▪ Redacción de textos breves sobre a familia e os animais de compañía. 

▪ Traballos sobre textos con ocos. 

▪ Elaboración escrita de descricións. 

▪ Descrición/ presentación da propia familia. 

▪ Completar táboas, textos, conversas, etc. 

▪ Conxugación de verbos. 
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▪ Asociación de elementos. 

▪ Clasificación de animais. 

▪ Escritura de femininos de substantivos, adxectivos. 

▪ Transformacións como no exemplo. 

▪ Escritura da hora. 

▪ Escritura dos números en letra. 

▪ Cálculo de idades, prezos. 

▪ Descrición de animais. 

▪ Respostas negativas. 

▪ Colocación de palabras nunha táboa para obter unha palabra clave. 

▪ Resposta a preguntas. 

▪ Copia de cartas. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

▪ Presentar a súa familia: Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan.  

J’ai un frère. Je n’ai pas de sœur. 

▪ Contar ata 100. 

▪ Comprender un número de teléfono. 

▪ Describir un animal: un chat, un chien, etc... 

▪ Preguntar e dicir a hora: Quelle heure il est ? Il est deux heures et demie. 

▪ Falar dos hábitos cotiáns: je me lève à sept heures. Je prends mon petit déjeuner à sept 

heures et demie. 

 

Léxico 

▪ A familia: le grad-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, 

le cousin, la cousine. 

▪ Os números ata 100. 

▪ Os animais de compañía: Le chien, le chat, la tortue, le lapin, le hamster, le cobaye, le 

perroquet, le canari, le poisson rouge. 

▪ Os animais de montaña: la coccinelle, le papillon, l’aigle, le lézard, la grenouille, l’isard, 

l’ours brun, la marmotte, le serpent, le renard. 

▪ As accións cotiás: se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner, déjeuner, dîner, 

faire ses devoirs, se coucher. 

▪ As partes do día: le matin, l’après-midi, le soir. 

 

Gramática 

▪ Os adxectivos posesivos. 

▪ O xénero dos adxectivos cualificativos: câlin, câline; gourmand, gourmande; gentil, 

gentille ; mignon, mignonne, etc. 

▪ A forma negativa: je n’ai pas de chien. 

▪ Os pronomes reflexivos. 

 

Conxugación 

▪ Presente do indicativo dos verbos pronominais: se lever, se laver... 

▪ Presente do indicativo dos verbos irregulares: manger, lire, faire, prendre 

Fonética 
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▪ Os sons [9] e [ʃ]. 

▪ O acento tónico. 

Procedementos 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

Conceptos 

▪ Os espazos naturais franceses. 

Actitudes 

▪ Desenvolvemento do respecto e da curiosidade por coñecer aspectos relacionados coa 

familia e cos animais de compañía. 

▪ Aceptación e valoración positiva das diferenzas socioculturais. 

▪ Desexo de colaborar e participar nas actividades da clase. 

▪ Planificación e organización da aprendizaxe. 

▪ Aceptación dos elementos básicos da cultura francófona. 

▪ Superación do medo ao erro. 

▪ Interese en consultar dúbidas co profesor. 

▪ Esforzo por conseguir unha pronuncia aceptable e correcta en francés. 

▪ Interese por reproducir correctamente os elementos fonéticos da mensaxe que se quere 

imitar ou producir. 

▪ Desexo de participación nas actividades de forma lúdica e creativa. 

▪ Curiosidade por coñecer as similitudes e as diferenzas entre os adolescentes españois e 

franceses. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación moral e cívica 

Trataremos aquí sobre as boas relacións que deben existir non só na familia senón entre 

amigos e compañeiros 

▪ Educación para a paz e a convivencia 

Traballaremos cos alumnos para lograr o seu respecto e interese polas informacións culturais 

provenientes de Francia, relacionadas coa familia, coas actividades cotiás e a  

responsabilidade cara aos animais de compañía. 

 

▪ Educación ambiental 

Reflexionaremos cos alumnos sobre a necesidade de protección dos animais para evitar e 

parar a desaparición dalgunhas especies de animais de montaña. 

Inculcarémoslles aos alumnos a necesidade da aprendizaxe de datos relativos a distintas 

especies animais, como primeiro paso para respectar o seu medio natural. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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15. Comprender textos orais e escritos que conteñan informacións sobre a familia, os animais e as 

actividades cotiás. 

16. Ser quen de contar ata 100. 

17. Nunha interacción oral comprender números de teléfono e saber anotalos. 

18. Ser quen de describir a súa familia, un animal doméstico ou un animal de montaña. 

19. Dominar as fórmulas lingüísticas axeitadas para pedir e dicir a hora. 

20. Ser quen de contar, oralmente e por escrito, de maneira fluída os acontecementos dunha xornada 

calquera. 

21. Utilizar as expresións axeitadas para dicir a idade. 

22. Dominar os aspectos gramaticais estudados na unidade: os adxectivos posesivos, os adxectivos 

cualificativos: o xénero, a negación: pas…. de/d’, os pronomes reflexivos. 

23. Coñecer a conxugación dos verbos pronominais. 

24. Saber de memoria a conxugación dalgúns verbos irregulares. 

25. Dominar o vocabulario relativo á familia, os números ata o 100, os animais domésticos e salvaxes, 

as actividades cotiás e os momentos do día. 

26. Distinguir e escribir correctamente os sons [9] e [ʃ]. 

27. Pronunciar correctamente o acento tónico nas palabras. 

28. Descubrir e apreciar o valor ambiental dos espazos naturais franceses. 

 

 

UNIDADE 2 MON RÉSEAU 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que traten 

sobre as descricións físicas e da personalidade. 

2. Empregar as fórmulas lingüísticas axeitadas para realizar descricións de persoas tanto oralmente 

coma por escrito. 

3. Saber expresar o sentimento de dor. 

4. Utilizar o vocabulario relativo ao campo léxico dos estados físicos, do corpo humano, do aspecto 

e das nacionalidades. 

5. Practicar aspectos gramaticais como os adxectivos cualificativos: o xénero, os artigos contractos: 

au/aux, os adxectivos de nacionalidade: o xénero e o xénero e o número dos substantivos. 

6. Descubrir aspectos socioculturais franceses relacionados coa busca dun correspondant 

francófono. 

7. Revisar as fórmulas para presentarse e expresar os seus gustos. 

8. Saber identificar e diferenciar o son [*]. 

9. Percibir e reproducir o son [wa]. 

10. Participar activamente nos intercambios comunicativos na aula, utilizando os diferentes códigos 

e rexistros lingüísticos aprendidos. 

11. Percibir e reproducir ao falar e ao ler o efecto da liaison. 

12. Valorar positivamente o traballo en equipo realizado na clase. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

Procedementos 
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Escoitar 

▪ Escoita dun texto e resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Localización da información específica contida en textos orais. 

▪ Audición, lectura e canto dunha canción. 

▪ Audición fonética e repetición dos sons. 

▪ Mostración das partes do corpo cando estas son nomeadas. 

▪ Audición e asociación de palabras. 

▪ Comparación das pronuncias do masculino e o feminino. 

▪ Ditado. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Resposta a preguntas relacionadas cos temas tratados. 

▪ Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos sobre os temas 

tratados na unidade. 

▪ Traballo sobre as partes do corpo estudadas, realizado sobre un personaxe calquera. 

▪ Formulación de preguntas/respostas cos compañeiros. 

▪ Adiviñas. 

▪ Cancións. 

▪ Mimo en parellas. 

▪ Exposición oral do horóscopo do compañeiro. 

▪ Expresión da elección. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Lectura de pequenos textos. 

▪ Observación de imaxes e instrucións para realizar unha tarefa. 

▪ Resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Lectura de cancións. 

▪ Realización de xogos para a aprendizaxe da formación do feminino en francés. 

▪ Busca de información específica en textos escritos. 

▪ Lectura de textos breves. 

▪ Audición, lectura e canto dunha canción. 

▪ Busca de correspondentes pola internet. 

▪ Finalización dun debuxo a partir dunha lectura. 

▪ Lectura en voz alta. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Escritura de conversas en parellas. 

▪ Asociación de personaxes ao seu signo zodiacal. 

▪ Completar táboas, fichas, textos, etc. 

▪ Escritura dun horóscopo. 

▪ Debuxo dun avatar. 
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▪ Asociación de preguntas e respostas. 

▪ Transformación de adxectivos en feminino. 

▪ Transformación de substantivos ao plural. 

▪ Realización dunha presentación. 

▪ Colorear adxectivos e unir o seu masculino co feminino. 

▪ Escritura de adxectivos en orde alfabética. 

▪ Redacción das diferenzas en dous personaxes. 

▪ Escritura de respostas a preguntas. 

▪ Clasificación de palabras en táboas por xénero. 

▪ Escritura de plurais. 

▪ Continuación de series. 

▪ Descrición dun marciano. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Describir fisicamente as persoas: Il est grand et mince. Il est blond. Il a les cheveux courts 

et frisés. Il porte des lunettes. 

▪ Describir a personalidade : Si tu es un garçon, tu es affectueux ! 

▪ Expresar a dor: J’ai mal à la tête. Tu as mal à l’épaule. Il a mal au dos. Elle a mal aux 

pieds. 

▪ Expresar gustos: J’aime la musique et les animaux. Tu aimes danser et lire. J’aime 

voyager. 

 

Léxico 

▪ O corpo humano: le dos, l’épaule, la tête, les bras, le coude, la main, le doigt, le pied, le 

genou, la jambe, le ventre, les fesses. 

▪ O rostro: les yeux, l’oreille, la bouche, le nez, les cheveux. 

▪ Adxectivos de nacionalidade: anglais, anglaise; français, française; polonais, polonaise; 

portugais, portugaise; espagnol, espagnole; allemand, allemande; italien, italienne; grec, 

grecque; suisse, suisse; belge, belge. 

▪ Les signes astrologiques : bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, verseau, scorpion, 

balance, vierge, sagittaire, capricorne, poissons. 

 

Gramática 

▪ Adxectivos para describir persoas: grand(e); petit(e); gros, grosse; mince, mince; blond, 

blonde; châtain, châtaine; brun, brune; gai, gaie ; génial, géniale; travailleur, 

travailleuse; curieux, curieuse; affectueux, affectueuse; timide, timide; dynamique, 

dynamique; sympa, sympa; bavard, bavarde; rigolo, rigolote; sportif, sportive. 

▪ O xénero dos substantivos : le genou, les genoux ; l’oeil, les yeux ; le dos, les dos; le bras, 

les bras. 

▪ Os artigos contractos : à + le = au/à + les = aux. 

 

Fonética 

▪ Les sons [*], [wa]. 

▪ A liaison. 
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Procedementos 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como xeito de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

Conceptos 

▪ Busca dun correspondant francófono. 

▪ Intercambio de culturas. 

 

Actitudes 

▪ Interese por comprender de maneira global os textos e diálogos traballados. 

▪ Interese por comprender mensaxes sinxelas, tanto orais coma escritas. 

▪ Aceptación das diferenzas socioculturais existentes. 

▪ Respecto e tolerancia cara ás opinións expostas polos membros da clase. 

▪ Participación con interese nas actividades interactivas na aula. 

▪ Interesarse pola información que nos transmiten o profesor, os compañeiros, os 

documentos orais e escritos, internet, etc. 

▪ Curiosidade por coñecer outros adolescentes dunha idade semellante ou igual á súa. 

▪ Actitude de respecto e consideración cara ás diferenzas atopadas nos adolescentes 

franceses. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación para a paz e a convivencia 

Inculcarémoslles aos alumnos o respecto e a tolerancia cara ás diferenzas atopadas nos 

outros con respecto a un mesmo. Isto servirá para o coñecemento dos adolescentes doutros 

países, non necesariamente franceses, xa que esta lingua lles permitirá poñerse en contacto 

con adolescentes de toda Europa que estuden francés, o que ampliará os seus horizontes. 

 

▪ Educación para a igualdade entre os sexos 

Neste apartado trataremos a representación dos roles asumidos polos homes e polas 

mulleres na familia. 

Incidiremos sobre o feito de que as tarefas caseiras deben ser realizadas polos dous sexos, xa 

que na sociedade de hoxe en día a muller e o home poden ter o mesmo tipo de formación, 

ademais do mesmo traballo. 

Tratarase de que os alumnos acepten a diversidade e as diferenzas entre as distintas 

actividades da vida cotiá e as que se realicen na clase. 

 

▪ Educación para a saúde 

Falaremos cos alumnos das actividades que axudan a manterse san e en forma, e da 

importancia dunha alimentación sa e a práctica do deporte. 



102  

Educación do consumidor 

Concienciaremos os alumnos sobre o custo das cousas que empregamos na vida diaria para 

que coñezan os gastos que implican as súas saídas durante o seu tempo de lecer. 

 

▪ Educación sexual 

Falaremos cos alumnos das diferenzas existentes entre os dous sexos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que 

traten sobre as descricións. 

2. Dominar o emprego das fórmulas lingüísticas axeitadas para realizar descricións de persoas tanto 

oralmente coma por escrito. 

3. Describir o seu estado de saúde. 

4. Dominar o vocabulario estudado na unidade. 

5. Ser quen de empregar correctamente os aspectos gramaticais tratados na unidade. 

6. Descubrir o xeito de vida/lecer dos mozos franceses da súa idade. 

7. Empregar de maneira fluída as expresións relativas ás presentacións e á expresión dos gustos. 

8. Ser quen de pronunciar correctamente o son nasal [*]. 

9. Identificar a grafía e pronunciar correctamente o son [wa]. 

10. Intervir activamente nos intercambios comunicativos. 

11. Pronunciar correctamente a liaison cando é obrigatoria. 

12. Valorar positivamente o traballo en equipo. 

 

 

UNIDADE 2 DANS MA VILLE 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos sobre os 

enderezos, a cidade, os prezos e as profesións. 

2. Expresar oralmente e por escrito información global sobre a cidade onde se vive. 

3. Ser quen de preguntar e indicar un camiño. 

4. Preguntar e dar un prezo. 

5. Expresar oralmente e por escrito información global sobre os oficios e as profesións. 

6. Traballar aspectos gramaticais como: être à la/à l’/au + nome de lugar; aller à la/à l’/au + nome 

de lugar; o pronome persoal on; as profesións: o xénero. 

7. Revisar as preposicións de lugar e a conxugación en presente. 

8. Estudar as formas do imperativo. 

9. Aprender o presente de indicativo de verbos irregulares tales como aller e venir. 

10. Coñecer o vocabulario relativo á rúa, á cidade, ás tendas, aos produtos e ás profesións. 

11. Diferenciar e coñecer a grafía dos sons nasais: [*], [9], [7] e o son [s]. 

12. Ler correctamente utilizando cando é necesario o recurso da liaison. 

13. Coñecer unha cidade medieval: Carcassonne. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 
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Procedementos 

Escoitar 

▪ Escoita dun texto e resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Localización de información específica en textos orais. 

▪ Escoita dun texto e debuxo dun percorrido calquera sobre un plano dunha cidade 

imaxinaria. 

▪ Escoita dun texto e indicación nun plano de onde viven os personaxes. 

▪ Ditado 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Resposta a preguntas relacionadas cos temas tratados. 

▪ Explicacións de como chegar a un lugar determinado. 

▪ Xogos. 

▪ Realización de intercambios por parellas ou en grupos sobre os temas estudados. 

▪ Lectura coa entoación correcta das palabras aprendidas. 

▪ Adiviñas. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Lectura de listas de vocabulario e expresións. 

▪ Escritura no encerado dos nomes do diversos tipos de establecementos comerciais. 

▪ Observación de elementos gramaticais para deducir a regra que os rexe.  

▪ Busca de información específica en textos escritos. 

▪ Observación de ilustracións e dedución de informacións. 

▪ Lectura de textos breves. 

▪ Seguimento de instrucións. 

▪ Buscas na internet. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Escritura de indicacións sobre como chegar a un sitio. 

▪ Descrición e finalización de ilustracións. 

▪ Asociación das dúas partes dunha frase. 

▪ Realización de listas. 

▪ Escritura do masculino ou do feminino. 

▪ Redacción de textos breves imitando un exemplo. 

▪ Completar táboas, listas, frases, conversas, etc. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Transformación de frases. 

▪ Debuxo de planos. 

▪ Resposta a preguntas. 
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Bloque III: Coñecemento da lingua 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Preguntar e indicar un camiño: Va tout droit, traverse la place et prends la première rue à 

droite/gauche. 

▪ Dicir o enderezo: J’habite 7, rue Jules Verne. 

▪ Describir un barrio: La pharmacie est à côté de la boulangerie. Dans le centre commercial 

il y a un magasin de vêtements. 

▪ Pedir nun comercio : Une tarte aux poires, s’il vous plaît ! Combien ça coûte ? Ça coûte 

cinq euros trente !. 

▪ Falar sobre as profesións : Il travaille où? Il travaille dans un hôpital. Il est infirmier ! 

Léxico 

▪ A cidade: Le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le 

cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument. 

▪ Tendas e comercios: La banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, le centre 

commercial, la charcuterie, le magasin de chaussures, le magasin de vêtements, le marché, 

la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure. 

▪ A rúa: L’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue piétonne, 

la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture, le tramway. 

▪ Profesións e oficios: Le boulanger, la boulangère; le charcutier, la charcutière; le 

coiffeur, la coiffeuse; le footballeur, la footballeuse; l’infirmier, l’infirmière; le libraire, 

la libraire; le marchand de fruits, la marchande de fruits; le pâtissier, la pâtissière; le 

pharmacien, la pharmacienne; le professeur, la professeur; le serveur, la serveuse ; le 

vendeur, la vendeuse. 

 

Gramática 

▪ Être à a là, l’/au + nome de lugar: Je suis à la piscine; Tu es à l’hôpital, Il est au stade. 

▪ Aller à a/là, l’/au + nome de lugar: Je vais au collège. Elle va à la boulangerie. 

▪ Venir de la/du + nome de lugar: Il vient du centre commercial. Je viens de la librairie. 

▪ On = nous. 

▪ O xénero dos nomes de profesións. 

 

Conxugación 

▪ O imperativo: va, tourne, traverse. 

▪ O presente de indicativo dos verbos aller e venir. 

 

 Fonética 

▪ Os sons nasais: [*], [9], [7]. 

▪ O son [s]. 

▪ A liaison. 

 

Procedementos 
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 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como xeito de enriquecemento persoal. 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

▪ Unha cidade medieval: Carcassonne. 

 

Actitudes 

▪ Curiosidade e interese polos aspectos socioculturais de Francia. 

▪ Interese por reproducir o máis fielmente posible os elementos fonéticos da mensaxe que 

hai que imitar ou producir. 

▪ Valoración positiva da participación nas actividades da clase. 

▪ Desexo de participar nestas actividades de forma creativa e lúdica. 

▪ Respecto e tolerancia cara ás opinións e o traballo do resto da clase. 

▪ Actitude de respecto e consideración cara ás diferenzas existentes entre estes países e 

España. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación viaria 

Ao comezar esta unidade, os alumnos atópanse fronte a un plano dunha cidade imaxinaria e 

coñecen os elementos discursivos necesarios para indicar a maneira de moverse nela. 

Evidentemente, todo isto pódese realizar a pé, pero existen elementos moi empregados 

polos adolescentes, por exemplo, a bicicleta e a moto. 

Podemos, pois, incidir nas regras de circulación e o respecto cara a elas. Igualmente, 

trataremos de inculcarlles a cultura da seguridade co uso do casco nas súas distintas formas 

para bicicleta e moto e o uso do cinto de seguridade se se trasladan en coche. 

 

▪ Educación para o consumidor 

Presentarémoslles aos alumnos a realización dunha pequena análise crítica da sociedade de 

consumo e da alimentación dos adolescentes. 

Trataremos de facerlles comprender que o consumo desorbitado non conduce ao equilibrio 

nas súas vidas, e que unha mala alimentación lles producirá á longa moitos problemas 

(obesidade, enfermidades, etc., referíndonos á anorexia e á bulimia). 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender información global e específica en pequenos textos orais e/ou escritos que conteñan 

información sobre os enderezos, a cidade, os prezos e as profesións. 

2. Ser quen de expresar oralmente e por escrito informacións e/ou descricións sobre a cidade. 
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3. Dominar as fórmulas lingüísticas axeitadas para preguntar e indicar un camiño. 

4. Manter/ redactar unha conversa nun comercio. 

5. Ser quen de expresar oralmente e por escrito informacións referentes aos oficios. 

6. Dominar os aspectos gramaticais estudados na unidade. 

7. Utilizar correctamente as preposicións de lugar e a conxugación en presente. 

8. Coñecer e dominar a formación e os usos do modo imperativo. 

9. Aprender as conxugacións dos verbos irregulares aller e venir. 

10. Dominar o vocabulario que se estudou ao longo da unidade. 

11. Saber pronunciar de maneira claramente diferenciada os sons nasais [*], [9], [7]. 

12. Ler e pronunciar textos empregando as regras da liaison. 

13. Amosar unha actitude de curiosidade e interese cara á presentación dunha cidade medieval como 

Carcassonne. 

 

 

 

UNIDADE 3 EN VACANCES 

OBXECTIVOS 

 

1. Comprender e expresar oralmente e por escrito a información global e específica de mensaxes 

sinxelas sobre proxectos que se poden realizar durante as vacacións do verán. 

2. Comprender e expresar oralmente e por escrito mensaxes sinxelas sobre o tempo e as estacións 

do ano. 

3. Preguntar e dicir que tempo vai. 

4. Expresar, cos elementos discursivos axeitados, desexos, soños ou anhelos. 

5. Comprender e utilizar o léxico da unidade, tendo en conta o contexto social e persoal. 

6. Traballar aspectos gramaticais como aller en/au/aux + nome de país; faire du/de la/de l’ + 

actividade; aller + infinitivo; os nomes dos países: o xénero. 

7. Empregar a fórmula j’aimerais + infinitivo para expresar desexo e empregar o futuro próximo. 

8. Identificar e pronunciar correctamente os sons [z] e [M]. 

9. Revisar a pronuncia das consoantes estudadas ata o momento. 

10. Coñecer os monumentos ou elementos significativos de diversos países. 

 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Audición dun texto e respostas a preguntas de selección múltiple. 

▪ Audición e lectura simultánea de textos e frases. 

▪ Audición dun texto sobre as estacións do ano e o tempo atmosférico e debuxos de 

representación. 

▪ Localización de información específica en textos orais. 

▪ Audición e identificación das grafías dos sons. 
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Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/falar 

▪ Resposta a preguntas relacionadas cos temas tratados. 

▪ Realización de intercambios comunicativos sobre os temas da unidade. 

▪ Exposicións orais sobre os seus plans de vacacións. 

▪ Expresión de consellos para as vacacións. 

 

 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Lectura de textos e exercitación da memoria para reter os datos significativos. 

▪ Lectura de palabras e expresións novas. 

▪ Resolución de exercicios de selección múltiple. 

▪ Busca de información específica en textos escritos. 

▪ Observación de exemplos para a dedución das regras gramaticais. 

▪ Copia das palabras novas no caderno de traballo. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Asociación de frases a personaxes. 

▪ Escritura da previsión do tempo. 

▪ Redacción de textos breves imitando un exemplo. 

▪ Redacción de resumos. 

▪ Finalización de frases. 

▪ Completar frases, textos, táboas, etc. 

▪ Colorear formas verbais. 

▪ Escritura de frases segundo un modelo. 

▪ Redacción sobre os seus proxectos de verán. 

 

Bloque III: Coñecemento da lingua 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Falar do futuro (plans e proxectos): Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Je 

vais aller à la campagne. 

▪ Dicir que tempo vai: Il fait beau. Il fait chaud. Il pleut. Il y a du vent. 

▪ Expresar desexos: J’aimerais aller au Canada. 
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Léxico 

▪ Actividades de tempo de lecer: faire de la planche, faire du cheval, faire de l’escalade, 

prendre des photos, se baigner, bronzer, nager, jouer au volley, faire du surf, visiter des 

musées, se promener, aller au parc d’attractions, aller à la bibliothèque, aller à la piscine, 

s’inscrire à un club, dessiner. 

▪ As estacións: l’été, l’automne, l’hiver, le printemps. 

▪ Lugares onde pasar as vacacións: la montagne, la campagne, la plage, la ville. 

▪ Países : l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, le Kenya, les Etats-Unis, le Canada, 

l’Australie, le Brésil, l’Egypte. 

 

Gramática 

▪ Il fait + tempo que vai: Il fait froid. 

▪ Faire du, de la, de l’ + actividade: faire du surf, faire du cheval, faire de la planche à voile, 

faire de l’escalade. 

▪ Aller en/ au/ aux + nome de país: aller en Espagne, aller au Canada, aller aux Etats-Unis. 

 

Conxugación 

▪ O futuro próximo : aller + infinitivo. 

▪ J’aimerais + infinitivo. 

 

Fonética 

▪ Os sons [z] e [M]. 

▪ Revisión das consoantes. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Bloque IV: Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

▪ As vacacións do verán. 

▪ Elementos característicos de certos países. 

 

Actitudes 

▪ Toma de conciencia da utilidade do francés e da súa aplicación noutras áreas (literatura, 

historia, etc.). 
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▪ Respecto polas producións realizadas polos compañeiros. 

▪ Desexo de colaboración e participación activa na clase. 

▪ Valoración positiva do traballo realizado en equipo (parellas, en grupo, etc.). 

▪ Esforzo por conseguir unha pronuncia cada vez máis aceptable e correcta en francés. 

▪ Ser consciente de que a lectura, tanto en lingua materna coma en francés, é unha fonte de 

pracer e de coñecemento. 

▪ Valoración positiva da limpeza e corrección nos traballos escritos presentados na clase. 

▪ Valoración positiva das diferenzas culturais. 

▪ Interese por coñecer as actividades dos mozos franceses ao remataren o curso. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación para a paz e a convivencia 

Neste aspecto, no que tratamos cos alumnos actividades que poden desenvolver no tempo 

libre das vacacións escolares, debemos chamar a súa atención sobre as actitudes das persoas 

violentas que poden atopar en campamentos de verán, piscinas, etc. 

Pódese realizar na clase un debate sobre este problema e a actitude de diálogo que se debe 

adoptar. Analizarase o porqué destas actitudes e como a tolerancia e o respecto de todos cara 

a todos poden conducir á súa erradicación. 

 

▪ Educación moral e cívica 

Falaremos cos alumnos sobre as actividades que realizarán unha vez rematado o seu traballo 

no mes de xuño. Incidiremos sobre o feito de que deben existir boas relacións entre os 

compañeiros e amigos xa que as diversas formas de pensar e de actuar enriquecen as 

relacións e non teñen que ser en ningún momento motivo de disputa. 

 

▪ Educación do medio 

Neste momento no que os alumnos van realizar actividades ao aire libre, na montaña, no 

mar ou na cidade, debemos conciencialos sobre a necesidade do respecto polos elementos 

da Natureza e o coidado do mobiliario urbano para que todos poidamos utilizalo na nosa 

vida diaria. 

▪ Educación para a saúde 

Ao rematar o curso os alumnos proxectan as súas vacacións. Debemos conciencialos sobre a 

necesidade de facer algún deporte que os axude a manterse sans e en forma e facelos 

reflexionar verbo dos seus hábitos de vida, de tempo de lecer, analizando os hábitos na 

alimentación. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de comprender e expresar oralmente e por escrito a información global e específica de 

mensaxes sinxelas sobre proxectos que hai que realizar durante as vacacións do verán. 

2. Desenvolver estratexias para comprender e/ou expresar oralmente ou por escrito mensaxes sobre 

o tempo e as estacións do ano. 

3. Dominar as fórmulas lingüísticas axeitadas para preguntar e dicir que tempo vai. 

4. Ser quen de expresar, cos elementos discursivos axeitados, desexos, soños e anhelos. 

5. Dominar o léxico da unidade, tendo en conta o contexto social e persoal. 

6. Traballar correctamente os aspectos gramaticais estudados na unidade. 

7. Expresar accións futuras empregando a perífrase verbal do futuro próximo así como expresar o 

desexo utilizando a expresión j’aimerais + infinitivo. 

8. Identificar e pronunciar correctamente os sons [z] e [M]. 

9. Realizar as actividades de repaso dos sons consonánticos estudados ata o momento. 
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10. Amosar unha actitude de interese e curiosidade por coñecer os monumentos significativos doutros 

países. 

 

 

5.2.3.- 3º ESO_ SPIRALE 2 

 

  

UNIDADE 1    DANS MA VILLE 

 

OBXECTIVOS 

 

14. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos sobre os 

enderezos, a cidade, os prezos e as profesións. 

15. Expresar oralmente e por escrito información global sobre a cidade onde se vive. 

16. Ser quen de preguntar e indicar un camiño. 

17. Preguntar e dar un prezo. 

18. Expresar oralmente e por escrito información global sobre os oficios e as profesións. 

19. Traballar aspectos gramaticais como: être à la/à l’/au + nome de lugar; aller à la/à l’/au + nome 

de lugar; o pronome persoal on; as profesións: o xénero. 

20. Revisar as preposicións de lugar e a conxugación en presente. 

21. Estudar as formas do imperativo. 

22. Aprender o presente de indicativo de verbos irregulares tales como aller e venir. 

23. Coñecer o vocabulario relativo á rúa, á cidade, ás tendas, aos produtos e ás profesións. 

24. Diferenciar e coñecer a grafía dos sons nasais: [*], [9], [7] e o son [s]. 

25. Ler correctamente utilizando cando é necesario o recurso da liaison. 

26. Coñecer unha cidade medieval: Carcassonne. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Escoita dun texto e resposta a preguntas de selección múltiple. 

▪ Localización de información específica en textos orais. 

▪ Escoita dun texto e debuxo dun percorrido calquera sobre un plano dunha cidade 

imaxinaria. 

▪ Escoita dun texto e indicación nun plano de onde viven os personaxes. 

▪ Ditado 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Resposta a preguntas relacionadas cos temas tratados. 

▪ Explicacións de como chegar a un lugar determinado. 

▪ Xogos. 
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▪ Realización de intercambios por parellas ou en grupos sobre os temas estudados. 

▪ Lectura coa entoación correcta das palabras aprendidas. 

▪ Adiviñas. 

 

 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Lectura de listas de vocabulario e expresións. 

▪ Escritura no encerado dos nomes do diversos tipos de establecementos comerciais. 

▪ Observación de elementos gramaticais para deducir a regra que os rexe.  

▪ Busca de información específica en textos escritos. 

▪ Observación de ilustracións e dedución de informacións. 

▪ Lectura de textos breves. 

▪ Seguimento de instrucións. 

▪ Buscas na internet. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Escritura de indicacións sobre como chegar a un sitio. 

▪ Descrición e finalización de ilustracións. 

▪ Asociación das dúas partes dunha frase. 

▪ Realización de listas. 

▪ Escritura do masculino ou do feminino. 

▪ Redacción de textos breves imitando un exemplo. 

▪ Completar táboas, listas, frases, conversas, etc. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Transformación de frases. 

▪ Debuxo de planos. 

▪ Resposta a preguntas. 

 

Bloque III: Coñecemento da lingua 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Preguntar e indicar un camiño: Va tout droit, traverse la place et prends la première rue à 

droite/gauche. 

▪ Dicir o enderezo: J’habite 7, rue Jules Verne. 

▪ Describir un barrio: La pharmacie est à côté de la boulangerie. Dans le centre commercial 

il y a un magasin de vêtements. 

▪ Pedir nun comercio : Une tarte aux poires, s’il vous plaît ! Combien ça coûte ? Ça coûte 

cinq euros trente !. 
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▪ Falar sobre as profesións : Il travaille où? Il travaille dans un hôpital. Il est infirmier ! 

Léxico 

▪ A cidade: Le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le 

cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument. 

▪ Tendas e comercios: La banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, le centre 

commercial, la charcuterie, le magasin de chaussures, le magasin de vêtements, le marché, 

la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure. 

▪ A rúa: L’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue piétonne, 

la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture, le tramway. 

▪ Profesións e oficios: Le boulanger, la boulangère; le charcutier, la charcutière; le 

coiffeur, la coiffeuse; le footballeur, la footballeuse; l’infirmier, l’infirmière; le libraire, 

la libraire; le marchand de fruits, la marchande de fruits; le pâtissier, la pâtissière; le 

pharmacien, la pharmacienne; le professeur, la professeur; le serveur, la serveuse ; le 

vendeur, la vendeuse. 

 

Gramática 

▪ Être à a là, l’/au + nome de lugar: Je suis à la piscine; Tu es à l’hôpital, Il est au stade. 

▪ Aller à a/là, l’/au + nome de lugar: Je vais au collège. Elle va à la boulangerie. 

▪ Venir de la/du + nome de lugar: Il vient du centre commercial. Je viens de la librairie. 

▪ On = nous. 

▪ O xénero dos nomes de profesións. 

 

Conxugación 

▪ O imperativo: va, tourne, traverse. 

▪ O presente de indicativo dos verbos aller e venir. 

 

 Fonética 

▪ Os sons nasais: [*], [9], [7]. 

▪ O son [s]. 

▪ A liaison. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como xeito de enriquecemento persoal. 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 
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▪ Unha cidade medieval: Carcassonne. 

 

Actitudes 

▪ Curiosidade e interese polos aspectos socioculturais de Francia. 

▪ Interese por reproducir o máis fielmente posible os elementos fonéticos da mensaxe que 

hai que imitar ou producir. 

▪ Valoración positiva da participación nas actividades da clase. 

▪ Desexo de participar nestas actividades de forma creativa e lúdica. 

▪ Respecto e tolerancia cara ás opinións e o traballo do resto da clase. 

▪ Actitude de respecto e consideración cara ás diferenzas existentes entre estes países e 

España. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación viaria 

Ao comezar esta unidade, os alumnos atópanse fronte a un plano dunha cidade imaxinaria e 

coñecen os elementos discursivos necesarios para indicar a maneira de moverse nela. 

Evidentemente, todo isto pódese realizar a pé, pero existen elementos moi empregados 

polos adolescentes, por exemplo, a bicicleta e a moto. 

Podemos, pois, incidir nas regras de circulación e o respecto cara a elas. Igualmente, 

trataremos de inculcarlles a cultura da seguridade co uso do casco nas súas distintas formas 

para bicicleta e moto e o uso do cinto de seguridade se se trasladan en coche. 

 

▪ Educación para o consumidor 

Presentarémoslles aos alumnos a realización dunha pequena análise crítica da sociedade de 

consumo e da alimentación dos adolescentes. 

Trataremos de facerlles comprender que o consumo desorbitado non conduce ao equilibrio 

nas súas vidas, e que unha mala alimentación lles producirá á longa moitos problemas 

(obesidade, enfermidades, etc., referíndonos á anorexia e á bulimia). 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-Comprender información global e específica en pequenos textos orais e/ou escritos que conteñan 

información sobre os enderezos, a cidade, os prezos e as profesións. 

-Ser quen de expresar oralmente e por escrito informacións e/ou descricións sobre a cidade. 

-Dominar as fórmulas lingüísticas axeitadas para preguntar e indicar un camiño. 

-Manter/ redactar unha conversa nun comercio. 

-Ser quen de expresar oralmente e por escrito informacións referentes aos oficios. 

-Dominar os aspectos gramaticais estudados na unidade. 

-Utilizar correctamente as preposicións de lugar e a conxugación en presente. 

-Coñecer e dominar a formación e os usos do modo imperativo. 

-Aprender as conxugacións dos verbos irregulares aller e venir. 

-Dominar o vocabulario que se estudou ao longo da unidade. 

-Saber pronunciar de maneira claramente diferenciada os sons nasais [*], [9], [7]. 

-Ler e pronunciar textos empregando as regras da liaison. 

-Amosar unha actitude de curiosidade e interese cara á presentación dunha cidade medieval como 

Carcassonne 
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UNIDADE 2 C´EST PARTI 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Dicir e escribir palabras francesas con todas as letras do abecedario. 

2.  Recoñecer e pronunciar os sons [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], 

[z] e [s]. 

3.  Realizar un minidicionario clasificando infinitivos, adxectivos e nomes. 

4. Revisar a conxugación en presente dos verbos en -er, sen e con cambios no radical. 

5. Usar en presente e nas diferentes formas os verbos lire, aller, écrire, faire, venir, prendre. 

6. Ler, escoitar e comprender textos con presentacións, descricións de persoas 

 e animais, e onde se expresan gustos e preferencias. 

7. Presentarse, describirse e presentar e describir outros (persoas e animais), oralmente e por escrito. 

8. Preguntar e responder preguntas, oralmente e por escrito, sobre a data de aniversario, o lugar de 

residencia, os gustos, as preferencias e as afeccións. 

9. Dominar a negación con ne/n'...pas. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurarmos a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente 

unidade traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

• Lectura e escritura de palabras asociadas ás diferentes letras do abecedario. 

• Audición para revisar os sons [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], 

[z] e [s]. 

• Audición para traballar a relación son / grafía. 

• Asociacións de palabras para formar frases. 

• Audición e lectura simultánea de textos. 

• Localización de informacións precisas sobre a presentación, a descrición, os gustos e as 

preferencias das persoas. 

• Localización de informacións precisas sobre as afeccións. 

• Audición e repetición de frases relativas ás afeccións. 

• Audición e repetición de vocabulario relativo aos gustos, ás presentacións e ás 

descricións de persoas e animais. 

• Toma de apuntamentos. 

• Audición de textos e resposta a preguntas de comprensión. 

• Audición dun texto audio sen contar con apoio escrito. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

• Atopar palabras para as distintas letras do abecedario: c comme collège. 

• Audición, revisión e repetición de palabras e sons do nivel 1. 

• Diálogos co profesor empregando expresións útiles para a clase. 

• Participación en actividades orais. 
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• Intercambios comunicativos en parella ou en grupo. 

• Diálogos en parella ou en grupo sobre a presentación, a descrición das persoas e dos 

animais, os gustos, as preferencias e as afeccións. 

• Descrición dun mesmo. 

• Formulación de preguntas. 

• Produción de frases negativas. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

 

Procedementos 

 

Ler 

• Resposta a preguntas de selección múltiple. 

• Lectura en voz alta 

• Asociación ilustración / palabra-frase. 

• Observación e interpretación de fonemas e de palabras para deducir regras. 

• Lectura de textos curtos. 

• Lectura de preguntas. 

• Lectura de frases para completar. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

• Escritura de palabras a partir do abecedario. 

• Escritura de palabras para facer un minidicionario. 

• Escritura e asociación de palabras cos correspondentes fonemas, 

e posterior comprobación. 

• Creación de frases. 

• Conxugación de verbos. 

• Frases e preguntas para completar. 

• Resposta a preguntas. 

• Redacción de preguntas. 

• Diálogos para completar. 

• Formulación de frases negativas a partir de ilustracións ou de palabras clave. 

• Realización de encrucillados. 

• Invención de frases con verbos en presente. 

• Ditado. 

• Respostas persoais a preguntas. 

 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

• Dicir palabras coñecidas en francés. 
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• Preguntar e dicir o nome: Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Morgane. 

• Preguntar e dicir a idade: Quel âge a Morgane ? Elle a treize ans. 

• Preguntar e dicir onde vivimos: Où habite Morgane ? Elle habite  

à Rennes. 

• Falar dos membros da familia: Combien tu as de frères ? J’ai un frère et une soeur. 

• Preguntar e dicir cales son as materias preferidas: Quelles sont tes matières préférées ? 

Mes matières préférées sont l’anglais et l’histoire. 

• Preguntar e dicir a data de aniversarios: Quel est le jour de ton anniversaire ? Mon 

anniversaire est le 15 décembre. 

• Preguntar polas afeccións e indicar cales son as preferidas: Quels sont tes passe-temps 

préférés ? J’adore la natation, le basket et naviguer  

sur Internet. 

• Describir persoas e animais: Je suis grande et brune. J’ai un chien,  

il est petit et marron. 

• Preguntar sobre os animais preferidos e describilos. 

• Expresar os gustos, o que gusta e o que non gusta: Je n’aime pas aller  

à la plage. 

 

Léxico 

• O abecedario. 

• A cidade: magasin de vêtements, boulangerie, cinéma… 

• As materias: anglais, géographie, histoire… 

• A familia: frère, soeur, père, mère… 

• Os meses do ano: janvier, février, mars, avril… 

• As afeccións: naviguer sur internet, regarder la télé, écouter de la musique, lire, danser, 

aller au cinéma. 

• Os animais: chat, chien, cheval, lion, tigre… 

• As cores: rouge, jaune, vert, bleu… 

• Os adxectivos para describir: grand, petit, beau, brun… 

 

 

Gramática 

• Os nomes en singular. 

• Os adxectivos en masculino e feminino. 

• A frase interrogativa con palabra interrogativa: comment, où, combien de, quel/lle, 

qu’est-ce que; e sen palabra interrogativa. 

• A negación con ne/n’…pas: Je ne vais pas au cinéma. Je n’aime pas  

la plage. 

 

 

Conxugación 

• O infinitivo dos verbos. 

• O presente de indicativo dos verbos en –er, con e sen cambio  

de radical: habiter, acheter, manger, jouer. 

• O presente de indicativo do verbo être. 

• O presente de indicativo dos verbos irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, prendre. 

 

Fonética 
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• Os sons [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], [z]  

e [s]. 

 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.) para reforzar a 

aprendizaxe. 

• Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se están aprendendo. 

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), 

para favorecer a aprendizaxe. 

• Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación 

de maneira que a progresión na lingua sexa o máis eficaz posible. 

• Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

• Os elementos da cidade en Francia. 

 

Actitudes 

 

• Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro. 

• Superar o medo a equivocarse. 

• Respectar e tolerar os erros dos compañeiros. 

• Axudar os compañeiros que teñan algunha dificultade coa pronuncia ou coa escritura. 

• Comparar as respostas coas dos compañeiros, para que todos poidan sacar proveito do 

coñecemento dos demais. 

• Animarse a pensar en francés. 

• Valorar os documentos e as actividades propostas como fonte de información e de 

aprendizaxe. 

• Estar motivado pola aprendizaxe do francés para comunicar e expresarse nesta lingua. 

• Desexar pronunciar o máis correctamente posible. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación viaria 

Tan importante como coñecer os nomes dos elementos que compoñen unha cidade, é 

reflexionar e aprender a comportarse e respectar as normas de funcionamento dunha cidade. 

▪ Educación moral e cívica 

Cando aprendemos a presentarnos tamén estamos aprendendo unhas normas morais que son 

imprescindibles para todos os actos de comunicación. O respecto do que se presenta, non 

cortar a palabra do que fala, saber escoitar e outras moitas condutas forman parte 

fundamental da nosa formación como persoas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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1. Ser capaz de dicir palabras con todas as letras do abecedario. 

2. Conseguir identificar e pronunciar correctamente os sons da lección: [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], 

[9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], [z] e [s]. 

3. Saber redactar un minidicionario clasificando infinitivos, adxectivos e nomes. 

4. Empregar correctamente a conxugación en presente dos verbos en -er, sen e con cambios no 

radical. 

5. Empregar correctamente a conxugación en presente dos verbos irregulares lire, aller, écrire, faire, 

venir, prendre. 

6. Ser capaz de ler, de escoitar e de comprender textos nos que aparezan presentacións, descricións 

e se fale sobre os gustos e as preferencias das persoas e dos animais. 

7. Saber presentarse, describirse e presentar e describir outros (persoas e animais), 

 oralmente e por escrito. 

8. Ser capaz de preguntar e de responder preguntas, oralmente e por escrito, sobre a data de 

aniversario, o lugar onde vive un, os gustos, as preferencias e as afeccións. 

9. Saber empregar a frase negativa con ne/n'... pas. 

 

 

UNIDADE 3   CHEZ MOI 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer o vocabulario da casa e as preposicións de lugar para describir oralmente e por escrito a 

casa, o apartamento e mais o cuarto. 

2. Aprender o vocabulario dos mobles e dos obxectos da casa e describir os cuartos utilizando as 

preposicións de lugar devant, derrière, à côté de... 

3. Contar as sílabas e recoñecer as sílabas tónicas. 

4. Falar do lugar onde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, 

à la campagne, un village, une maison, un appartement. 

5. Utilizar os números ordinais. 

6. Traballar a expresión gramatical il y a/il n'y a pas. 

7. Substituír os COD polos pronomes le, la, l', les en frases en presente 

e en imperativo. 

8. Coñecer e aprender o presente dos verbos mettre, sortir, faire e dos verbos 

en -er: ranger, changer, poser, promener. 

9. Expresar a frecuencia coas expresións: tous les jours, une fois par semaine... 

10. Traballar as expresións relativas ás tarefas domésticas e ás actividades cotiás para falar do que 

facemos na casa. 

11. Identificar e pronunciar o son [e]. 

12. Pensar, ler e expresarse en francés sobre a vida no futuro. 

13. Aprender a estrutura negativa ne... pas/ne... plus/ne... jamais/ne... rien. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurarmos a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, 

na presente unidade traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

• Audición para completar textos. 

• Audición e lectura simultánea de textos, frases e palabras. 
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• Audición e discriminación de sílabas. 

• Audición e observación de explicacións gramaticais. 

• Audición e comparación dunha conversación. 

• Audición, lectura e reconstrución de frases. 

• Ditados. 

• Audición, comprobación e repetición do son [e]. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar / Falar 

• Respostas a preguntas concretas sobre os temas estudados. 

• Intercambios comunicativos en parellas ou en grupo. 

• Exposicións orais diante do resto da clase. 

• Descrición dunha casa e dun cuarto. 

• Repetición de palabras cos sons traballados na unidade. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

 

Procedementos 

 

Ler 

• Observación e asociación de imaxes, fotografías e debuxos con palabras, respostas a 

preguntas, dedución de normas gramaticais... 

• Lectura en voz alta e en voz baixa da descrición dunha casa, dun edificio... 

• Observación e lectura de explicacións de gramática, fonética, léxico... 

• Lectura en voz alta e en voz baixa dun diálogo no que se describe un cuarto. 

• Lectura en voz alta e en voz baixa dun texto sobre as tarefas domésticas. 

• Observación da cuberta dun libro e resposta a preguntas. 

• Lectura en voz alta e en voz baixa dun texto sobre a vida no futuro. 

• Observación, dedución, lectura e interpretación de debuxos e das explicacións 

gramaticais do caderno e realización das actividades propostas. 

• Observación e busca de diferenzas entre dous debuxos. 

• Lectura dun cómic. 

• Lectura de números en cifras. 

• Lectura de adiviñas. 

• Busca na internet. 

 

 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

• Asociación de palabras con fotografías, debuxos e imaxes. 

• Realización de exercicios con ocos para completar. 

• Redacción e transformación de frases cos pronomes COD e verbos 

en imperativo e presente. 
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• Conxugación de verbos. 

• Reconstrución de expresións. 

• Redacción de frases en parellas e en grupos de catro ou máis alumnos. 

• Redacción dunha listaxe de todas as innovacións tecnolóxicas da casa. 

• Redacción da continuación dunha historia en parellas. 

• Resposta a un cuestionario sobre Jules Verne. 

• Descrición escrita dunha casa e dun cuarto. 

• Ditado. 

• Redacción de frases sobre as tarefas domésticas. 

• Listaxes para completar. 

• Transformación de frases afirmativas en negativas. 

• Escritura dos adxectivos numerais ordinais. 

• Elaboración dunha listaxe coas dez normas que deben seguirse se se comparte cuarto. 

• Realización de exercicios para completar a partir dos debuxos do caderno. 

• Redacción de respostas a preguntas. 

• Realización dun debuxo a partir de números lidos. 

• Escritura de palabras a partir de debuxos. 

• Redacción e transformación de frases seguindo un exemplo. 

• Bocadillos de cómic para completar. 

• Escritura de palabras a partir da audición de palabras co son [e]. 

• Asociación de definición / palabra. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

Coñecementos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

• Preguntar e dicir onde vivimos: Tu habites en ville ? Non, j’habite à la campagne. 

• Descrición da casa ou do apartamento: Qu’est-ce qu’il y a chez toi ? Chez moi, il y a une 

cuisine, une salle à manger, un séjour. Il n’y a pas de terrasse ? Non. 

• Dicir o que facemos para axudar na casa: Je passe l’aspirateur dans le salon. Moi, je fais 

la vaisselle et je sors la poubelle. 

• Expresar a frecuencia: Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux fois 

par semaine. 

 

Léxico 

• As partes da casa: la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle à manger,  

le jardin, la chambre, la salle de bains, le séjour/le salon. 

• Os mobles e os obxectos do cuarto: la lampe, le réveil, la table de chevet, l’étagère, le 

tiroir, l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur,  

le bureau, le coussin. 

• As tarefas domésticas: faire les devoirs, donner à manger au chat, sortir  

la poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre, arroser 

les plantes, passer l’aspirateur, mettre la table, préparer  

le petit déjeuner. 

 

Gramática 
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• As preposicións en/à la/dans: Habiter en/à la/dans. 

• Os números ordinais: premier, deuxième, troisième, neuvième… 

• Il y a/il n’y a pas de/d’. 

• As preposicións de lugar: derrière, sur, entre, à gauche, sur, à droite, dans… 

• A forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 

• Os pronomes COD: le, la, l’, les en presente e en imperativo afirmativo. 

 

Conxugación 

• O presente de indicativo dos verbos en -ger: ranger, changer. 

• O presente de indicativo dos verbos en -er: poser, promener. 

• O presente de indicativo dos verbos faire, sortir, mettre. 

 

 

Fonética 

• As sílabas. 

• O acento tónico. 

• As principais grafías do son [e]. 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

• Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.) para reforzar a 

aprendizaxe. 

• Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a 

progresión na lingua sexa o máis eficaz posible. 

• Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

• A casa, o apartamento en Francia. 

• A vida no futuro. 

 

Actitudes 

• Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro. 

• Superar o medo a equivocarse. 

• Presentar os deberes de forma coidada e clara. 

• Respectar e tolerar os erros dos compañeiros. 

• Axudar os compañeiros que teñan algunha dificultade coa pronuncia ou coa escritura. 

• Vontade de aclarar as dúbidas co profesor. 

• Comparar as respostas coas dos compañeiros, para que todos poidan sacar proveito do 

coñecemento dos demais. 

• Animarse e comprometerse a pensar en francés. 

• Valorar os documentos e as actividades propostas como fonte de información e de 

aprendizaxe. 

• Desexar pronunciar o máis correctamente posible. 



122  

• Mostrar interese por reproducir correctamente os elementos fonéticos da mensaxe que se 

debe imitar ou reproducir. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos 

Trataremos de que os alumnos reflexionen sobre o feito de que todos os seres humanos, 

independentemente do sexo, deben ter as mesmas oportunidades para conducir e realizar a 

súa vida. 

▪ Educación ambiental. 

Cando pensamos no futuro, o medio semella como punto clave 

de calquera reflexión, por iso, non deixaremos pasar a oportunidade de reflexionarmos sobre 

este tema no apartado de Le Mag. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1. Dominar o vocabulario necesario para poder describir, utilizando as preposicións de lugar, 

oralmente e por escrito, unha casa, un apartamento ou un cuarto. 

2. Ser capaz de comprender informacións xerais e precisas en textos curtos audio 

e / ou escritos que traten da casa, das tarefas domésticas e da vida no futuro. 

3. Saber contar as sílabas e ser capaz de identificar as sílabas tónicas. 

4. Ser capaz de falar do lugar onde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, 

à la campagne, dans un village, une maison, un appartement. 

5. Utilizar correctamente os números ordinais. 

6. Dominar a expresión gramatical il y a/il n'y a pas. 

7. Ser capaz de empregar os pronomes COD le, la, l', les en frases con verbos en presente e en 

imperativo. 

8. Coñecer a conxugación e saber utilizar en presente os verbos mettre, sortir, faire 

e os verbos en -er: ranger, changer, poser, promener... 

9. Expresar a frecuencia coas palabras adecuadas. 

10. Utilizar correctamente as expresións relativas ás tarefas domésticas, ás actividades diarias para 

falar do que se fai na casa. 

11. Identificar e escribir correctamente o son [e]. 

12. Ser capaz de pensar, de ler e de expresarse en francés sobre a vida no futuro. 

13. Saber utilizar as formas negativas  en presente. 

 

 

UNIDADE 4  C´EST LAMODE 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Comprender documentos audio ou escritos relativos ao mundo da moda, da roupa 

e das compras dos adolescentes. 

2. Estudar o vocabulario da roupa para describir conxuntos. 

3. Traballar expresións e aspectos de gramática como: a causa, as estruturas comparativas e os 

pronomes persoais COI. 

4. Comprender, aprender e facer as liaisons cos adxectivos demostrativos. 

5. Aprender a concordar os adxectivos de cor. 

6. Coñecer o vocabulario necesario para opinar sobre a roupa. 

7. Pedir algo con educación nunha tenda. 
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8. Diferenciar os sons [G], [s] e [ʃ] e os sons [b] e [v]. 

9. Coñecer as expresións e as palabras necesarias para comprender e facerse comprender cando se 

merca en grandes almacéns. 

10. Conxugar en presente os verbos pouvoir, donner, acheter e essayer. 

11. Revisar os números para saber escribir e dicir os prezos dos produtos. 

12. Descubrir as distintas formas de vestir dos adolescentes de hoxe en día. 

13. Valorar o traballo de equipo realizado na clase. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurarmos a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, 

na presente unidade traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

• Audición e lectura simultánea de textos e frases. 

• Diferenciación dos sons [G], [s] e [ʃ]. 

• Audición da liaison. 

• Audición de preguntas e respostas. 

• Audición e asociación de palabras e de frases. 

• Audición e escritura de prezos. 

• Ditados. 

• Audición e repetición dos sons [v] e [b]. 

 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar / Falar 

• Exposicións orais ante a clase para opinar sobre modelos, pezas de vestir e a moda. 

• Adiviñas coa roupa. 

• Intercambios comunicativos en parellas. 

• Presentación en grupos de catro dun look. 

• Repetición de palabras cos sons traballados na unidade. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

 

Procedementos 

 

Ler 

• Observación de pezas de vestir e asociación coas palabras dunha listaxe 

de vocabulario. 

• Lectura en voz alta e baixa dun diálogo sobre a roupa. 

• Lectura das frases propostas nas actividades. 

• Observación, dedución e lectura das explicacións de gramática, 

de fonética e de léxico. 
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• Observación de fotografías e debuxos, e posterior asociación con palabras. 

• Respostas a preguntas e dedución de normas gramaticais. 

• Lectura de frases e asociación coas viñetas dun cómic. 

• Lectura dun diálogo nunha tenda. 

• Observación dun debuxo e asociación dos diálogos escoitados cos personaxes da 

ilustración. 

• Lectura dun texto sobre os mozos e a moda. 

• Lectura en voz alta de opinións de adolescentes. 

• Lectura dun cómic. 

• Busca e realización dunha actividade na internet. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

• Asociación de palabras con debuxos, imaxes, fotografías. 

• Descrición de manequíns. 

• Redacción de respostas a preguntas con pourquoi ?/parce que... 

• Asociación de adxectivos con pezas de vestir. 

• Asociación de diálogos con personaxes. 

• Escritura dos prezos. 

• Transformación de frases con COI. 

• Cadro para completar con nomes, adxectivos e verbos relacionados 

coa roupa. 

• Redacción de respostas a preguntas. 

• Conxugación de verbos. 

• Realización de exercicios con ocos para completar con adxectivos demostrativos e 

estruturas comparativas. 

• Ditado. 

• Listaxes de vocabulario para completar coas pezas de vestir. 

• Realización dun póster, en grupos de catro, para inventar un look propio. 

• Descrición de pezas de vestir a partir de debuxos. 

• Asociación de substantivos / adxectivos. 

• Cadro con pezas de vestir para completar. 

• Escritura do masculino / feminino, singular / plural dos adxectivos. 

• Táboas para completar con verbos. 

• Redacción e formulación de frases seguindo un modelo. 

• Realización de exercicios de pronuncia para diferenciar os sons. 

• Ordenación dunha serie de palabras co son [ε]. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

• Describir conxuntos de roupa: Elle porte une robe avec un anorak et des bottes marron. 

• Dar a opinión sobre a roupa: Je trouve que le pantalon est trop large. Moi j’adore cette 

jupe courte. 
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• Comparar pezas de vestir: Le pantalon est moins cher que l’ensemble. 

• Pedir algo educadamente: Je peux essayer cette jupe ? Vous pouvez me faire un paquet 

cadeau, s’il vous plaît ? 

 

Léxico 

• A roupa: des bottes, des chaussures, une jupe, un tee-shirt, un pull, un blouson, une robe 

orange, une salopette rouge, un chemisier, un jean, un pantalon, un sweat blanc, des 

baskets. 

• As cores: bleu, vert, noir, blanc, orange, marron, rouge, jaune, rose, violet. 

• Os adxectivos para describir a roupa: grand, moche, génial, chouette, sympa, serré, 

court, large, long, joli, original, cher. 

• Os motivos: à fleurs, à rayures, à carreaux. 

 

Gramática 

• Os adxectivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 

• A concordancia dos adxectivos de cor. 

• A comparación: plus + adxectivo + que; moins + adxectivo + que; aussi + adxectivo + 

que. 

• Os pronomes persoais COI: me, te, lui, nous, vous, leur. 

• A palabra interrogativa pourquoi e a resposta con parce que…: Pourquoi tu n’aimes pas 

la robe ? Parce qu’elle est trop longue. 

 

Conxugación 

• O presente dos verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 

 

Fonética 

• Os sons [G], [s] e [ʃ] e as principais grafías do son [ε]. 

• Os sons [v] e [b]. 

 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

• Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.) para reforzar a 

aprendizaxe. 

• Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a 

progresión na lingua sexa o máis eficaz posible. 

• Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Valoración do traballo cooperativo como fonte de enriquecemento. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

 

• Os mozos e a moda. 

 

 

Actitudes 
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• Respectar e tolerar as diferentes formas de vestir dos adolescentes de hoxe 

en día. 

• Presentar os deberes de forma coidada e clara. 

• Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro. 

• Superar o medo a equivocarse. 

• Respectar e tolerar os erros dos compañeiros. 

• Axudar os compañeiros que teñan algunha dificultade coa pronuncia ou 

• coa escritura. 

• Desexar aclarar as dúbidas co profesor. 

• Comparar as respostas coas dos compañeiros, para que todos poidan sacar proveito do 

coñecemento dos demais. 

• Animarse e comprometerse a pensar en francés. 

• Valorar os documentos e as actividades propostas como fonte 

de información e de aprendizaxe. 

• Desexar pronunciar o máis correctamente posible. 

• Mostrar interese por reproducir correctamente os elementos fonéticos 

da mensaxe que debe imitarse ou reproducir. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación do consumidor. 

Unha actitude crítica, responsable e madura é o que debemos traballar nos nosos adolescentes 

á hora de traballarmos o tema da roupa. O consumismo invade e domina unha sociedade, onde 

predomina o ter ao ser, e isto, como todos sabemos pode derivar en insatisfaccións 

innecesarias e mozos sempre preocupados polo material. 

 

Fomentarase que os alumnos acepten e respecten a diversidade nas ideas, formas de vestir, o 

físico, as crenzas e as diferentes posicións que poidan adoptar outros compañeiros fronte aos 

problemas dos adolescentes en xeral. 

 

▪ Educación moral e cívica 

Fomentarase que os alumnos acepten e respectan as diferentes formas de vestir, o físico,... e 

que saiban tratar con educación e máximo respecto todas aquelas persoas que traballan para 

eles nas tendas, lugares de ocio, centros comerciais, ... intentado eliminar condutas 

arrogantes ou despóticas cara aos demais. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1. Ser capaz de comprender documentos audio e escritos sobre o mundo da moda, 

a roupa e a forma de vestir dos adolescentes. 

2. Saber describir modelos unha vez estudado o vocabulario da roupa. 

3. Formular correctamente preguntas e respostas con pourquoi/parce que. 

4. Ser capaz de utilizar as construcións comparativas oralmente e por escrito. 

5. Utilizar sen problema os pronomes COI en frases, oralmente e por escrito. 

6. Dominar o uso dos adxectivos demostrativos e pronunciar correctamente as liaisons. 

7. Saber concordar en xénero e número os adxectivos de cor. 

8. Ser capaz de opinar sobre a roupa. 

9. Saber pedir algo educadamente nunha tenda. 

10. Diferenciar os sons [b] e [v] e pronunciar [ʃ], [G], [s] y [ε]. 

11. Desenvolverse para facer compras nuns grandes almacéns. 

12. Utilizar correctamente a conxugación dos verbos pouvoir, donner, acheter, essayer 
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e porter. 

13. Saber escribir e dicir os prezos dos produtos. 

14. Valorar e interesarse polos distintos looks actuais dos adolescentes franceses e 

falar do tema. 

14. Valorar o traballo de equipo realizado na clase. 

 

 

UNIDADE 5    QU`EST-CE QU´ON FAIT ? 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Escoitar documentos audio e ler textos escritos sobre as actividades extraescolares 

e sobre as horas das citas. 

2. Responder oralmente e por escrito preguntas sobre textos. 

3. Escoitar e pronunciar os sons [sj7] e [s] e as liaisons. 

4. Estudar a conxugación do presente dos verbos vouloir, devoir, aller, jouer, 

préférer, faire. 

5. Falar das actividades extraescolares deportivas, culturais e artísticas. 

6. Propoñer plans, aceptar e rexeitar invitacións: Tu veux aller à la patinoire ?  

On va à la piscine ? On peut regarder la télé. Ça te dirait de venir chez moi ?  

Oui, bonne idée. D’accord. Je veux bien. Non, je n’aime pas ça. Je ne peux pas,  

je dois terminer mes devoirs. 

7. Falar dos deportes preferidos: Mon sport préféré est le rugby. J'adore le basket. 

8. Dicir as horas e os momentos do día. 

9. Traballar as expresións jouer de/à, faire de e as preposicións à, au, chez. 

10. Estudar o vocabulario das actividades de ocio e do deporte. 

11. Expresar a obriga: il faut + infinitivo. 

12. Falar do mundo das redes sociais. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurarmos a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, 

na presente unidade traballamos os seguintes contidos 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

• Audición e lectura dun texto sobre as actividades extraescolares. 

• Audición das preguntas e das respostas formuladas pola clase. 

• Audición e repetición de palabras cos sons [sj7] e [s]. 

• Audición e asociación palabras / fotografías. 

• Audición e lectura dun texto sobre os momentos do día. 

• Audición e repetición das liaisons entre números e nomes. 

• Audición e asociación frases / imaxes. 

• Audición e lectura de textos que describen os deportes practicados 

polos adolescentes. 

• Audición e lectura de textos que falan de redes sociais. 

• Audición dun cómic. 

• Ditado. 
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• Audición dun texto sobre unha invitación entre adolescentes. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar / Falar 

• Respostas a preguntas sobre os textos propostos. 

• Intercambios comunicativos en parellas ou en grupo sobre os temas estudados. 

• Repetición dos sons traballados na unidade. 

• Preguntas sobre as actividades deportivas que se practican. 

• Formulación de preguntas / respostas. 

• Presentación oral dun programa de actividades. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

 

Procedementos 

 

Ler 

• Lectura dun texto sobre as actividades extraescolares. 

• Lectura en voz alta de palabras cos sons [sj7] e [s]. 

• Observación de debuxos e imaxes para responder preguntas. 

• Lectura en voz alta dun diálogo entre dous adolescentes. 

• Lectura das actividades propostas na unidade. 

• Lectura de textos sobre os momentos do día. 

• Lectura de explicacións gramaticais. 

• Lectura dun texto onde se describen os deportes practicados 

polos adolescentes. 

• Lectura de textos sobre as redes sociais. 

• Lectura dun cómic. 

• Lectura dunha páxina web. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

• Respostas a preguntas sobre textos previamente lidos. 

• Recadros, textos e conversacións para completar. 

• Redacción de frases sobre un programa de actividades. 

• Asociación palabras / fotografías. 

• Conxugación de verbos. 

• Formulacións de preguntas / respostas. 

• Asociación de dúas partes de frases. 

• Asociación de debuxos con actividades e escusas. 

• Reformulación de frases con outras estruturas. 

• Clasificación de deportes e actividades de ocio. 

• Frases para completar. 

• Listaxe de obrigas. 

• Redacción dun comentario a partir dunha busca na internet. 

• Ditado. 
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• Escritura das horas. 

• Información para completar. 

• Reconstitución de expresións. 

• Redacción dun programa de actividades para a fin de semana. 

 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

• Falar das actividades extraescolares preferidas. 

• Falar das actividades dun día programadas para despois do colexio. 

• Invitar os amigos a facer algo. 

• Aceptar ou rexeitar invitacións. 

• Falar dos deportes preferidos. 

• Expresar a obriga con il faut + infinitivo e devoir. 

• Ler un texto sobre a rede social Facebook. 

 

Léxico 

• As actividades de ocio: faire du théâtre, aller au cinéma, jouer d’un instrument (la 

guitare, le piano, le violon, la batterie, la trompette…) aller à la patinoire, naviguer sur 

Internet, écouter des CD, regarder la télé, écouter de la musique, faire de la poterie, 

cuisiner… 

• O deporte: le basket, le handball, la natation, le rugby, le tennis, le ski,  

le snowboard, le VTT, la randonnée, le roller. 

• As horas e os momentos do día. 

 

Gramática 

• As preposicións: au, à la, à l’, chez. 

• Faire du/de la/de l’ + actividade: Je fais du violon. Tu fais de la natation.  

Il fait de l’escalade. 

• Jouer au/à la/à l’ + actividade: Je joue au foot. Tu joues à la pétanque. 

• Jouer du/de la/de l’ + actividade: Nous jouons du piano. Vous jouez  

de la trompette. 

• Ils jouent de l’accordéon. 

• A obriga: il faut + infinitivo. 

 

 

Conxugación 

• O presente do verbo vouloir. 

• O presente do verbo devoir. 

• O presente do verbo aller. 

• O presente do verbo préférer. 

• O presente do verbo faire. 

• O presente do verbo jouer. 
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Fonética 

• Os sons [sj7] e [s]. 

• A liaison entre número e substantivo. 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

• Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información 

e como parte integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.) para reforzar a 

aprendizaxe. 

• Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a 

progresión na lingua sexa o máis eficaz posible. 

• Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Valoración do traballo cooperativo como fonte de enriquecemento. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

 

• As redes sociais.  

• As actividades extraescolares e os horarios en Francia. 

 

Actitudes 

 

• Programar e organizar o traballo persoal na casa. 

• Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro. 

• Superar o medo a equivocarse. 

• Respectar e tolerar os erros dos compañeiros. 

• Axudar os compañeiros que teñan algunha dificultade coa pronuncia 

ou coa escritura. 

• Comparar as respostas coas dos compañeiros, para que todos poidan sacar proveito do 

coñecemento dos demais. 

• Animarse e comprometerse a pensar en francés. 

• Valorar os documentos e as actividades propostas como fonte 

de información e de aprendizaxe. 

• Estar motivado pola aprendizaxe do francés para comunicar e expresarse 

nesta lingua. 

• Desexar pronunciar o máis correctamente posible. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación moral e cívica 

O mundo da internet e as redes sociais creou unha forma de pensar 

e de actuar que require dunhas horas de reflexión e criterios claros. 

Os adolescentes non son totalmente conscientes de que este novo universo ten que funcionar 

cunha moral e unhas normas cívicas claras e que deben ser respectadas. De aí a importancia 

de traballar con eles este contido. 
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▪ Educación para a paz e a convivencia 

Recoñeceremos o valor da paz e a convivencia como o mellor medio 

de relación entre os rapaces. 

 

▪ Educación para a saúde. 

"O deporte é saúde", esta frase resume perfectamente a necesidade imperiosa 

de crear nos nosos mozos o desexo por facer deporte. 

 

▪ Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os dous sexos. 

Cos deportes e as actividades de ocio e tempo libre preséntasenos unha excelente 

oportunidade para reflexionar e traballar este contido, non deixemos pasar a oportunidade 

de lles facer ver aos rapaces que todos podemos realizar calquera actividade deportiva e de 

ocio. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender os documentos audio e os textos escritos propostos na unidade. 

2. Ser capaz de contestar oralmente e por escrito as preguntas sobre os textos propostos. 

3. Saber diferenciar e pronunciar os sons [sj7] e [s] e as liaisons. 

4. Dominar o presente dos verbos vouloir, devoir, aller, jouer, préférer, faire. 

5. Poder falar das actividades culturais, artísticas, deportivas e da vida extraescolar dun 

adolescente. 

6. Ser capaz de propoñer, aceptar e rexeitar invitacións. 

7. Saber falar dos deportes preferidos. 

8. Dominar a expresión das horas e dos momentos do día para, entre outras cousas, concertar 

unha cita. 

9. Dominar o uso das expresións jouer de/à, faire de e tamén o emprego das preposicións à, au, 

chez. 

10. Coñecer o vocabulario das actividades de ocio e do deporte. 

11. Ser capaz de expresar a obriga. 

12. Ser capaz de expresarse e de opinar sobre o mundo das redes sociais. 

 

UNIDADE 6 BON APPÉTIT! 

OBXECTIVOS 

 

1. Comprender documentos audio e escritos sobre a alimentación, unha receita 

e a composición dun menú, e falar do tema. 

2. Falar e escribir dos hábitos alimentarios. 

3. Coñecer as expresións avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus 

avoir soif... 

4. Saber empregar os artigos partitivos cos alimentos: du, de la, de l', des; aprender o xénero dos 

alimentos: la purée, le hamburger, la glace,... e utilizar correctamente o pronome en: Tu manges 

du chocolat ? Oui, j'en mange./Non, je n'en mange pas. 

5. Responder preguntas. 

6. Dar ordes utilizando o imperativo. 

7. Descubrir a repostaría francesa. 

8. Coñecer o vocabulario dos alimentos, dos cubertos e dos utensilios de cociña. 

9. Diferenciar e coñecer a grafía dos sons [G] e [9] e a entoación de frases 

interrogativas e exclamativas. 

10. Estudar o uso de oui e de si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter le CD. 

11. Aprender o presente dos verbos boire, manger, prendre, vouloir e a expresión 
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il y a/il n'y a pas de. 

12. Coñecer o imperativo afirmativo e negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, 

manger, finir, aller, venir... 

13. Aprender a receita das crêpes. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurarmos a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente 

unidade traballamos os seguintes contidos 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

• Audición de receitas e de menús. 

• Audición dun texto sobre un pícnic. 

• Audición e repetición do son [G]. 

• Audición de explicacións de gramática sobre os partitivos e o pronome en. 

• Audición de textos para completar. 

• Audición de textos escritos e asociación de frases. 

• Audición da entoación de frases interrogativas e exclamativas. 

• Audición de preguntas. 

• Audición dun cómic. 

• Asociación de frases con debuxos. 

• Ditado. 

 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar / Falar 

• Repetición de frases interrogativas e exclamativas. 

• Creación dun menú. 

• Redacción de frases afirmativas e negativas co pronome en. 

• Intercambios comunicativos en parellas ou en grupo para invitar a comer 

ou tomar algo. 

• Respostas a preguntas sobre a repostaría francesa e a do propio país. 

• Lectura en voz alta de textos. 

• Exposición oral dun menú creado. 

• Presentación dos alimentos preferidos e dos gustos culinarios. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

 

Procedementos 

 

Ler 

• Lectura silenciosa e en voz alta de todos os textos da unidade. 

• Asociación de debuxos con palabras. 
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• Lectura e observación de recadros para deducir as normas gramaticais. 

• Lectura de textos con ocos. 

• Observación de debuxos co fin de contar unha serie de elementos. 

• Lectura e asociación de dúas partes dunha mesma frase. 

• Lectura dun cómic. 

• Localización de formas en imperativo. 

• Lectura dun texto sobre os pasteis e os bolos franceses. 

• Lectura dunha receita de crêpes. 

• Lectura dun xogo sobre as crêpes na internet. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

• Ordenación de frases. 

• Texto para completar con partitivos. 

• Redacción dun menú. 

• Asociación de dúas partes dunha mesma frase. 

• Identificación e escritura de palabras cos sons [G] e [9]. 

• Respostas a preguntas negando ou afirmando. 

• Asociación de preguntas / respostas. 

• Observación de debuxos e resposta a preguntas sobre eles. 

• Redacción de preguntas para os compañeiros. 

• Conxugación de verbos en presente e en imperativo afirmativo e negativo. 

• Redacción dunha invitación para comer e beber. 

• Ordenación dos debuxos dunha receita de crêpes. 

• Textos para completar. 

• Ditado. 

• Listaxe para completar de froitas e verduras, de alimentos e de utensilios 

de cociña. 

• Preparación dun menú imaxinario. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

Coñecementos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

• As expresións avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir soif… 

• Compoñer un menú: En entrée, on mange du pâté, comme plat principal, nous prenons 

du poulet avec du riz, et pour le dessert, je propose de la compote  

de pommes. 

• Falar dos alimentos. 

• Expresar os hábitos alimentarios. 

• Expresar a cantidade cos alimentos. 

• Dar ordes. 

• Responder preguntas con oui, non e si. 

• Coñecer a receita das crêpes. 
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Léxico 

• Os alimentos: la pomme, les haricots verts, la tomate, le riz, les lentilles… 

• Os cubertos e os utensilios de cociña: la fourchette, le couteau, la cuillère,  

le verre, l’assiette; le saladier, le fouet, la poêle… 

• A repostaría francesa: les crêpes, la tarte tatin, le clafoutis, le gâteau battu,  

le pastis, le petit Beurre Lu, le cannelé… 

 

Gramática 

• Os artigos partitivos cos alimentos: du, de la, de l’, des. 

• O xénero dos alimentos: la purée, le hamburger, la glace… 

• O pronome en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non je n’en mange pas. 

• Os adverbios oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter  

le CD. 

 

Conxugación 

• O presente dos verbos boire, manger, prendre, vouloir e a expresión il y a/il n’y a pas de. 

• O imperativo afirmativo e negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, manger, finir, 

aller, venir… 

 

Fonética 

• As grafías do son [G]: j + vogal: jambon, je, jus; g + e/i: manger, nageons. 

• A entoación das frases interrogativas e exclamativas. 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

• Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información 

e como parte integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.) para reforzar a 

aprendizaxe. 

• Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a 

progresión na lingua sexa o máis eficaz posible. 

• Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Valoración do traballo cooperativo como fonte de enriquecemento. 

 

Dimensión social e cultural 

Conceptos 

 

• As partes dunha comida: l'entrée, le plat principal, le dessert. 

• A boa repostaría francesa. 

• A receita das crêpes bretoas. 

 

Actitudes 

 

• Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro. 

• Superar o medo a equivocarse. 

• Respectar e tolerar os erros dos compañeiros. 

• Axudar os compañeiros que teñan algunha dificultade coa pronuncia ou 

coa escritura. 
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• Comparar as respostas coas dos compañeiros, para que todos poidan sacar proveito do 

coñecemento dos demais. 

• Animarse e comprometerse a pensar en francés. 

• Esforzarse por conseguir unha pronunciación do francés cada vez máis aceptable. 

• Valorar os documentos e as actividades propostas como fonte 

de información e de aprendizaxe. 

• Estar motivado pola aprendizaxe do francés para comunicar e expresarse 

nesta lingua. 

• Valorar a boa presentación e coidar a ortografía do traballo escrito presentado na clase. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación do consumidor. 

Inculcarémoslles aos alumnos o bo uso e consumo dos alimentos, creando neles unha 

conciencia crítica para valorar bens tan fundamentais coma a auga, as froitas e verduras, etc; 

e facerlles ver que a comida non se debe menosprezar e tirar ao lixo alegremente. 

▪ Educación para a saúde 

Falaremos cos alumnos das actividades que axudan a manterse san e en forma, e da 

importancia dunha alimentación sa e a práctica do deporte. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser capaz de comprender documentos audio e escritos sobre a alimentación e 

de falar sobre o tema, como da composición dun menú ou dunha receita. 

2. Ser capaz de falar e escribir dos hábitos alimentarios. 

3. Utilizar correctamente as expresións avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, 

ne pas/plus avoir soif... 

4. Dominar os seguintes aspectos gramaticais: os artigos partitivos cos alimentos du, de la, de l’, 

des; o xénero dos alimentos: la purée, le hamburger, la glace…;  

o pronome en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non, je n’en mange pas. Os adverbios 

oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter le CD. 

5. Saber responder preguntas. 

6. Dominar o imperativo afirmativo e o negativo para dar ordes. 

7. Ser capaz de falar da repostaría francesa. 

8. Saber utilizar o vocabulario dos alimentos, dos cubertos e dos utensilios 

de cociña. 

9. Ler e pronunciar correctamente a grafía dos sons [G] e [9] e a entoación 

de frases interrogativas e exclamativas. 

10. Dominar os usos de oui e si. 

11. Conxugar correctamente o presente dos verbos boire, manger, prendre, vouloir 

e saber utilizar il y a/il n'y a pas de. 

12. Ser capaz de explicar oralmente e por escrito a receita das crêpes. 

 

5.2.4.- 4º ESO    SPIRALE 3 

 

 

UNIDADE 1   CHEZ MOI 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer o vocabulario da casa e as preposicións de lugar para describir oralmente e por escrito a 

casa, o apartamento e mais o cuarto. 
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2. Aprender o vocabulario dos mobles e dos obxectos da casa e describir os cuartos utilizando as 

preposicións de lugar devant, derrière, à côté de... 

3. Contar as sílabas e recoñecer as sílabas tónicas. 

4. Falar do lugar onde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, 

à la campagne, un village, une maison, un appartement. 

5. Utilizar os números ordinais. 

6. Traballar a expresión gramatical il y a/il n'y a pas. 

7. Substituír os COD polos pronomes le, la, l', les en frases en presente 

e en imperativo. 

8. Coñecer e aprender o presente dos verbos mettre, sortir, faire e dos verbos 

en -er: ranger, changer, poser, promener. 

9. Expresar a frecuencia coas expresións: tous les jours, une fois par semaine... 

10. Traballar as expresións relativas ás tarefas domésticas e ás actividades cotiás para falar do que 

facemos na casa. 

11. Identificar e pronunciar o son [e]. 

12. Pensar, ler e expresarse en francés sobre a vida no futuro. 

13. Aprender a estrutura negativa ne... pas/ne... plus/ne... jamais/ne... rien. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurarmos a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, 

na presente unidade traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

 

Escoitar 

• Audición para completar textos. 

• Audición e lectura simultánea de textos, frases e palabras. 

• Audición e discriminación de sílabas. 

• Audición e observación de explicacións gramaticais. 

• Audición e comparación dunha conversación. 

• Audición, lectura e reconstrución de frases. 

• Ditados. 

• Audición, comprobación e repetición do son [e]. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar / Falar 

• Respostas a preguntas concretas sobre os temas estudados. 

• Intercambios comunicativos en parellas ou en grupo. 

• Exposicións orais diante do resto da clase. 

• Descrición dunha casa e dun cuarto. 

• Repetición de palabras cos sons traballados na unidade. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

 

Procedementos 
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Ler 

• Observación e asociación de imaxes, fotografías e debuxos con palabras, respostas a 

preguntas, dedución de normas gramaticais... 

• Lectura en voz alta e en voz baixa da descrición dunha casa, dun edificio... 

• Observación e lectura de explicacións de gramática, fonética, léxico... 

• Lectura en voz alta e en voz baixa dun diálogo no que se describe un cuarto. 

• Lectura en voz alta e en voz baixa dun texto sobre as tarefas domésticas. 

• Observación da cuberta dun libro e resposta a preguntas. 

• Lectura en voz alta e en voz baixa dun texto sobre a vida no futuro. 

• Observación, dedución, lectura e interpretación de debuxos e das explicacións 

gramaticais do caderno e realización das actividades propostas. 

• Observación e busca de diferenzas entre dous debuxos. 

• Lectura dun cómic. 

• Lectura de números en cifras. 

• Lectura de adiviñas. 

• Busca na internet. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

• Asociación de palabras con fotografías, debuxos e imaxes. 

• Realización de exercicios con ocos para completar. 

• Redacción e transformación de frases cos pronomes COD e verbos 

en imperativo e presente. 

• Conxugación de verbos. 

• Reconstrución de expresións. 

• Redacción de frases en parellas e en grupos de catro ou máis alumnos. 

• Redacción dunha listaxe de todas as innovacións tecnolóxicas da casa. 

• Redacción da continuación dunha historia en parellas. 

• Resposta a un cuestionario sobre Jules Verne. 

• Descrición escrita dunha casa e dun cuarto. 

• Ditado. 

• Redacción de frases sobre as tarefas domésticas. 

• Listaxes para completar. 

• Transformación de frases afirmativas en negativas. 

• Escritura dos adxectivos numerais ordinais. 

• Elaboración dunha listaxe coas dez normas que deben seguirse se se comparte cuarto. 

• Realización de exercicios para completar a partir dos debuxos do caderno. 

• Redacción de respostas a preguntas. 

• Realización dun debuxo a partir de números lidos. 

• Escritura de palabras a partir de debuxos. 

• Redacción e transformación de frases seguindo un exemplo. 

• Bocadillos de cómic para completar. 

• Escritura de palabras a partir da audición de palabras co son [e]. 

• Asociación de definición / palabra. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 
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Conceptos 

 

Coñecementos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

• Preguntar e dicir onde vivimos: Tu habites en ville ? Non, j’habite à la campagne. 

• Descrición da casa ou do apartamento: Qu’est-ce qu’il y a chez toi ? Chez moi, il y a une 

cuisine, une salle à manger, un séjour. Il n’y a pas de terrasse ? Non. 

• Dicir o que facemos para axudar na casa: Je passe l’aspirateur dans le salon. Moi, je fais 

la vaisselle et je sors la poubelle. 

• Expresar a frecuencia: Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux fois 

par semaine. 

 

Léxico 

• As partes da casa: la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle à manger,  

le jardin, la chambre, la salle de bains, le séjour/le salon. 

• Os mobles e os obxectos do cuarto: la lampe, le réveil, la table de chevet, l’étagère, le 

tiroir, l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur,  

le bureau, le coussin. 

• As tarefas domésticas: faire les devoirs, donner à manger au chat, sortir  

la poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre, arroser 

les plantes, passer l’aspirateur, mettre la table, préparer  

le petit déjeuner. 

 

Gramática 

• As preposicións en/à la/dans: Habiter en/à la/dans. 

• Os números ordinais: premier, deuxième, troisième, neuvième… 

• Il y a/il n’y a pas de/d’. 

• As preposicións de lugar: derrière, sur, entre, à gauche, sur, à droite, dans… 

• A forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 

• Os pronomes COD: le, la, l’, les en presente e en imperativo afirmativo. 

 

Conxugación 

• O presente de indicativo dos verbos en -ger: ranger, changer. 

• O presente de indicativo dos verbos en -er: poser, promener. 

• O presente de indicativo dos verbos faire, sortir, mettre. 

 

 

Fonética 

• As sílabas. 

• O acento tónico. 

• As principais grafías do son [e]. 

 

Procedementos 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

• Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 



139  

• Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.) para reforzar a 

aprendizaxe. 

• Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a 

progresión na lingua sexa o máis eficaz posible. 

• Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

• Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

• A casa, o apartamento en Francia. 

• A vida no futuro. 

 

Actitudes 

• Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro. 

• Superar o medo a equivocarse. 

• Presentar os deberes de forma coidada e clara. 

• Respectar e tolerar os erros dos compañeiros. 

• Axudar os compañeiros que teñan algunha dificultade coa pronuncia ou coa escritura. 

• Vontade de aclarar as dúbidas co profesor. 

• Comparar as respostas coas dos compañeiros, para que todos poidan sacar proveito do 

coñecemento dos demais. 

• Animarse e comprometerse a pensar en francés. 

• Valorar os documentos e as actividades propostas como fonte de información e de 

aprendizaxe. 

• Desexar pronunciar o máis correctamente posible. 

• Mostrar interese por reproducir correctamente os elementos fonéticos da mensaxe que se 

debe imitar ou reproducir. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

▪ Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos 

Trataremos de que os alumnos reflexionen sobre o feito de que todos os seres humanos, 

independentemente do sexo, deben ter as mesmas oportunidades para conducir e realizar a 

súa vida. 

▪ Educación ambiental. 

Cando pensamos no futuro, o medio semella como punto clave 

de calquera reflexión, por iso, non deixaremos pasar a oportunidade de reflexionarmos sobre 

este tema no apartado de Le Mag. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1. Dominar o vocabulario necesario para poder describir, utilizando as preposicións de lugar, 

oralmente e por escrito, unha casa, un apartamento ou un cuarto. 

2. Ser capaz de comprender informacións xerais e precisas en textos curtos audio 

e / ou escritos que traten da casa, das tarefas domésticas e da vida no futuro. 

3. Saber contar as sílabas e ser capaz de identificar as sílabas tónicas. 

4. Ser capaz de falar do lugar onde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, 

à la campagne, dans un village, une maison, un appartement. 

5. Utilizar correctamente os números ordinais. 

6. Dominar a expresión gramatical il y a/il n'y a pas. 
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7. Ser capaz de empregar os pronomes COD le, la, l', les en frases con verbos en presente e en 

imperativo. 

8. Coñecer a conxugación e saber utilizar en presente os verbos mettre, sortir, faire 

e os verbos en -er: ranger, changer, poser, promener... 

9. Expresar a frecuencia coas palabras adecuadas. 

10. Utilizar correctamente as expresións relativas ás tarefas domésticas, ás actividades diarias para 

falar do que se fai na casa. 

11. Identificar e escribir correctamente o son [e]. 

12. Ser capaz de pensar, de ler e de expresarse en francés sobre a vida no futuro. 

13. Saber utilizar as formas negativas  en presente. 

 

 

UNIDADE 2  QU´EST-CE QU´ON FAIT ? 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que tratan 

sobre as actividades, a amizade e os sentimentos. 

2. Falar sobre a amizade. 

3. Dar a súa opinión por escrito e oralmente. 

4. Manifestar sentimentos e emocións. 

5. Utilizar as formas lingüísticas axeitadas para expresar o acordo ou o desacordo. 

6. Expresar a posesión de diferentes maneiras. 

7. Traballar os diferentes aspectos gramaticais tratados na unidade como os diferentes momentos da 

acción: futuro próximo, presente progresivo e pasado recente así como os pronomes posesivos. 

8. Revisar a descrición de persoas, os adxectivos posesivos, os pronomes persoais e o presente de 

indicativo dos verbos aller, venir, devoir. 

9. Construír as perífrases verbais con aller + infinitivo/être en train de + infinitivo e venir de + 

infinitivo. 

10. Empregar correctamente o vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

11. Utilizar a entoación correcta para a expresión da opinión. Coñecer as regras de liaison: adxectivo 

posesivo + nome. Identificar as grafías dos sons [s] e [o] e coñecer as situacións nas que o “t” final 

non se pronuncia. 

12. Descubrir algunhas cidades francesas. 

13. Identificar expresións da linguaxe dos mozos a través da internet. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Audición e comparación coas súas respostas. 

▪ Audición e completar bocadillos. 

▪ Audición e asociación das dúas partes de cada resposta. 

▪ Localización dunha serie de cidades francesas despois de escoitar unha audición. 

▪ Audición e repetición de palabras. 
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Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Formulación de hipóteses. 

▪ Descrición de imaxes. 

▪ Participación en exposicións orais. 

▪ Realización de intercambios comunicativos por parellas ou en grupos sobre o tema da 

sección. 

▪ Identificación de situacións onde se poden dar certo tipo de expresións.  

▪ Resposta a preguntas a partir de audicións.  

▪ Imitación de entoacións. 

▪ Asociación dos temas propostos coa opinión persoal. 

▪ Conversa sobre os seus cantantes preferidos. 

▪ Presentación do seu grupo de amigos. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Observación de fotografías e resposta a cuestións concretas empregando as estruturas 

gramaticais e vocabulario da sección. 

▪ Asociación de fotos e títulos. 

▪ Lectura dun cómic: “Marion fait une sortie à la campagne avec ses camarades du 

collège ». 

▪ Localización nun texto de palabras que pertenzan ao mesmo campo semántico: l’école. 

▪ Busca de sinónimos. 

▪ Análise de estruturas lingüísticas e busca da equivalente na lingua materna.  

▪ Buscas na internet, en dicionarios ou enciclopedias. 

▪ Lectura de textos e resposta a preguntas. 

▪ Lectura e resposta a unha serie de preguntas relacionadas co texto: busca de información 

específica, subliñado de expresións e palabras, expresión do acordo ou desacordo, etc. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Resposta a preguntas a partir de audicións. 

▪ Encher bocadillos a partir de audicións. 

▪ Clasificación de frases por orde cronolóxica. 

▪ Redacción por parellas. 

▪ Cubrimento de táboas. 

▪ Transformación de frases segundo o modelo. 

▪ Redacción da súa opinión respecto dun tema de interese persoal. 

▪ Presentación do seu grupo de amigos. 

▪ Construción de frases. 

▪ Descrición de ilustracións. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Realización dun test. 

▪ Construción dun diálogo apoiándose nunha serie de imaxes. 

▪ Copia de preguntas nos bocadillos. 
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▪ Xustificación de respostas. 

▪ Clasificación de opinións 

▪ Escritura de palabras que corresponden a unha definición. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Contar que fai no seu tempo de lecer e cando está cos seus amigos: Et toi, qu’est-ce que tu 

aimes faire avec tes copains ? 

▪ Situar os diferentes momentos dunha acción: Ils viennent de jouer au basket/Ils sont en 

train de jouer au basket/Ils vont jouer au basket. 

▪ Dar a súa opinión e expresar as súas emocións: Je m’en moque/j’adore ça/je n’aime pas 

du tout/c’est génial/c’est nul. 

▪ Indicar a posesión: J’ai oublié mon tee-shirt/Il est à toi ce vélo blanc ? Non, le mien est 

rouge. 

▪ Falar da amizade na internet: Faire connaissance de quelqu’un sur le Net, cybercopains, 

chatter, etc. 

▪ Expresar obrigas: devoir + infinitif 

▪ Presentar os amigos: les copains, s’entendre bien, avoir les mêmes goûts, s’envoyer des 

SMS, etc. 

 

 Léxico 

 

▪ A expresión da opinión: Je trouve que ce n’est pas important/j’aime bien/c’est 

indispensable/je déteste ça/ça m’énerve/ça me rend triste/je suis d’accord/je ne suis pas 

d’accord/je pense que…/ à mon avis, etc. 

▪ O lecer: faire du sport, regarder la télé, écouter des CD, naviguer sur internet, se 

promener, discuter, lire des BD, aller au ciné, danser, jouer à des jeux vidéos. 

▪ Revisión dos adxectivos para describir persoas: hyper-sympa, hyper-moche, bon(ne), 

génial(e), etc. As cores: bleu, vert, rouge, jaune, noir, blanc, etc. A roupa : jupe, baskets, 

robe, tee-shirt, pantalon, bottes, etc. 

 

Gramática 

▪ Os diferentes momentos da acción: Futur proche: aller + infinitif/Présent progressif: être 

en train de + infinitif/Passé récent : venir de + infinitif. 

▪ Os pronomes posesivos: le mien, les miens, la mienne, les miennes, le tien, les tiens, la 

tienne, les tiennes, le sien, les siens, la sienne, les siennes, le nôtre, les nôtres, la nôtre, les 

nôtres, le vôtre, les vôtres, la vôtre, les vôtres, le leurs, les leurs, la leur, les leurs. 

▪ Revisión dos determinantes posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, 

votre, vos, leur, leurs. 

▪ Revisión dos pronomes persoais: je déteste ça, ça me préoccupe, ça me rend triste. 

 

Conxugación 

▪ O presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif. 

▪ Revisión do presente de indicativo dos verbos aller/venir/devoir. 
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Fonética 

▪ A expresión da opinión: entoación. 

▪ A liaison: determinante posesivo + vogal ou h muda: mon_amie/mes_amies/nos_habits. 

▪ Discriminación entre as grafías au e eau. 

▪ O t non pronunciado ao final da palabra: sport, chat, vert, petit, etc. 

▪ O son [s]: massif, professeur, cinéma, garçon, etc. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

Conceptos 

▪ A linguaxe dos mozos. 

▪ As cidades de Francia. 

 

Actitudes 

 

▪ Respecto e interese polas opinións dos outros e polas propias. 

▪ Valoración positiva das relacións de amizade. 

▪ Respecto e interese por coñecer as súas obrigas e dereitos no ámbito da escola. 

▪ Interese por coñecer a xeografía e a historia de Francia e poñelas en relación coas do propio 

país. 

▪ Valoración da lingua francesa como medio de comunicación. 

▪ Disposición a aceptar o erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Interese para traballar de forma cooperativa, por parellas ou en grupo. 

▪ Esforzo por empregar o francés dentro da aula. 

 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

Educación moral e cívica 

Desenvolvemento da cooperación e da axuda entre os membros dun equipo ou entre os grupos na 

clase. 

 

Educación para a paz e a convivencia 

Amosar unha actitude de respecto cara ás opinións e emocións do resto dos compañeiros. 

Inculcarémoslles aos alumnos que valoren a amizade e achegarémonos ás novas formas de coñecer a 

xente con gustos e afeccións diferentes aos nosos a través do emprego das novas tecnoloxías. Non 



144  

esqueceremos que para calquera ámbito da vida hai sempre unha serie de normas e obrigas que todos 

debemos respectar.  

 

Educación para o consumidor 

No Magazine atopamos o tema do diñeiro e a que niveis os mozos dispoñen del. É importante sinalar 

que hai rapaces e rapazas que desde moi cedo realizan pequenos traballos domésticos para pagar as 

súas afeccións, e iso dálles unha pequena independencia. Outros rapaces, pola contra, teñen sempre 

que pedirlles a paga aos seus pais, e moitas veces esta está condicionada polos resultados escolares. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que 

tratan sobre as actividades, a amizade e os sentimentos. 

2. Comentar de maneira fluída aspectos sobre a amizade. 

3. Expresar a súa opinión por escrito e oralmente. 

4. Expresar oralmente e por escrito os seus sentimentos e emocións. 

5. Ser quen de expresar o acordo e o desacordo de maneira fluída tanto oralmente coma por escrito. 

6. Saber expresar a posesión de diferentes maneiras. 

7. Dominar os diferentes momentos da acción empregando o futuro próximo, o presente progresivo 

e o pasado recente e igualmente os pronomes posesivos. 

8. Controlar os aspectos lingüísticos e vocabulario que nos permiten presentar e describir os nosos 

amigos, falar dos seus gustos e das actividades que acaban de facer, que están facendo ou que van 

facer. Igualmente, verificar o dominio dos pronomes persoais suxeitos e dos adxectivos posesivos. 

9. Conxugar en presente de indicativo as perífrases aller + infintivo/être en train de + infinitivo/venir 

de + infinitivo. 

10. Dominar o vocabulario estudado na unidade empregándoo nas situacións de comunicación 

axeitadas. 

11. Facer correctamente as liaisons entre os adxectivos posesivos e os nomes que comezan por vogal 

ou h mudo. Recoñecer as grafías dos sons [o] e [s]. Identificar as consoantes mudas finais: o t. 

Entoar correctamente as opinións. 

12. Amosar interese por coñecer cidades francesas. 

13. Comprender documentos sobre a internet e a linguaxe dos mozos. 

 

UNIDADE 3  L´ÉCOLOGIE ET LA NATURE 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que traten 

sobre a natureza, a protección do planeta, o medio, a reciclaxe e os animais salvaxes en vía de 

desaparición. 

2. Describir oralmente e por escrito paisaxes e marcas. 

3. Falar de ecoloxía. 

4. Saber contar a partir de 100. 

5. Practicar aspectos gramaticais como o superlativo e os pronomes relativos. 

6. Saber empregar as formas lingüísticas axitada para expresar a obriga, a prohibición. 

7. Diferenciar o emprego de cents/cent. 

8. Revisar e dominar o presente de indicativo de certos verbos irregulares e a expresión da obriga 

xeral. 

9. Empregar correctamente o vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

10. Facer a liaison cun número e cun substantivo. Recoñecer os sons [e], [n] e [ʒ] 

11. Recoñecer a problemática ambiental que sofre o noso planeta e involucrarse activamente na súa 

mellora. 

12. Descubrir as cores de Francia. 
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CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Resposta a preguntas despois de escoitar unha audición. 

▪ Escoita, repetición e dedución da regra de pronuncia. 

▪ Audición e comparación de resultados. 

▪ Identificación de sons iguais. 

▪ Audición e toma de apuntamentos. 

▪ Clasificación das partes dunha historia con frases dadas e verificación desa orde despois 

de escoitala. 

▪ Audición e repetición de sons. 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/falar 

 

▪ Conversa co compañeiro sobre as marcas do seu país. 

▪ Observación de fotografías e resposta a cuestións concretas empregando as estruturas 

gramaticais e vocabulario da sección. 

▪ Descrición de ilustracións. 

▪ Achega de ideas para protexer o medio. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Asociación de fotos e títulos. 

▪ Lectura de textos e resposta a preguntas sobre estes. 

▪ Lectura dun cómic: « Jeu de piste » e resposta a unha serie de cuestións. 

▪ Resposta a unha serie de cuestións despois de ler un texto. 

▪ Lectura e deseño dun percorrido nun mapa. 

▪ Busca de sinónimos. 

▪ Análise de estruturas lingüísticas e busca da equivalente na lingua materna. 

▪ Lectura dun texto e elección da casa correcta. 

▪ Buscas na internet, en dicionarios ou enciclopedias. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 
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▪ Clasificación de paisaxes e ampliación de vocabulario. 

▪ Realización dun test. 

▪ Definición das marcas da clase. 

▪ Escritura de números de tres cifras. 

▪ Redacción por parellas. 

▪ Cubrimento de táboas. 

▪ Realización de exercicios de asociación. 

▪ Transformación de frases segundo o modelo. 

▪ Formación de frases expresando a obriga e a prohibición. 

▪ Realización dun póster para protexer un animal en vías de desaparición. 

▪ Redacción dun resumo. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Completado de textos cunha serie de palabras propostas. 

▪ Completado de listas. 

▪ Asociación das dúas partes dunha expresión. 

▪ Redacción de consellos para mellorar o medio. 

▪ Completado de frases. 

▪ Creación dunha campaña ecolóxica para o instituto. 

▪ Resposta a preguntas. 

▪ Escritura de cifras en letras. 

▪ Identificación de cifras nunha cadea de números. 

▪ Descrición de paisaxes. 

▪ Elección da casa correcta. 

▪ Nominalizacións. 

▪ Realización dun encrucillado. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Describir paisaxes e as marcas dos animais: La baleine est l’animal le plus gros de la 

Terre/La girafe est l’animal le plus long du monde. 

▪ Explicar como protexer a natureza: Il faut protéger la nature/Il est interdit de tuer les 

tigres/Défense de chasser les animaux. 

▪ Contar a partir de 100 : trois cents, deux cent trente, cinq cents, cinq cent soixante. 

▪ Propoñer ideas para preservar o medio: étendre la lumière, utiliser les transports communs, 

économiser de l’eau, le recyclage. 

 

Léxico 

▪ As paisaxes: la colline, le glacier, le plateau, la côte, le golfe, le mont, la plage, la forêt, 

le lac, l’île, la dune, le volcan, le désert, etc. 

▪ Os continentes: Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, 

Antarctique, Asie. 

▪ Os números a partir da centena: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un 

million. 

▪ Os animais salvaxes: la mouette, le gorille, la baleine, le kangourou, le panda géant, le 

requin blanc. 
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▪ A ecoloxía: habitat, polluer, planter, recyclage, protection des forêts, conteneurs, 

économiser, ressources naturelles, déchets, déforestation, etc. 

▪ Revisión dos alimentos: une tomate, un abricot, de la salade, du jus d’ananas, du fromage, 

etc. 

 

  Gramática 

 

▪ O superlativo: Nom + le/la/les + plus/moins + adjectif : Le fleuve le plus long du monde. 

▪ Os números desde a centena aos millóns: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, 

un million. 

▪ Expresión das obrigas xerais: Il faut + infinitif: il faut protéger la nature ; il ne faut pas + 

infinitif: il ne faut pas détruire la nature ; il est interdit de + infinitif : il est interdit 

d’allumer des feux ; défense de + infinitif : défense de chasser les animaux. 

▪ Os pronomes relativos: qui : prenez les cartes qui sont dans les sacs à dos ; que : appelez 

le numéro que je vous ai donné hier. 

▪ A expresión da causa: à cause de, en raison de, parce que. 

 

Conxugación 

▪ Revisión do presente de indicativo de: croire, descendre, entendre, prendre. 

▪ Revisión do imperativo tanto en forma afirmativa coma negativa coa persoa vous: allez, 

prenez, écrivez, etc. 

 

Fonética 

▪ A liaison cos números: deux_cents; six_cents. 

▪ O son [e]: étage, cahier, été, chanter, etc. 

▪ O son [n]: menacer, planète, continent, etc. 

▪ O son [ ]: jean, bonjour, jeudi, etc. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como xeito de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

▪ A ecoloxía e a reciclaxe. 

▪ As cores de Francia. 
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Actitudes 

 

▪ Respecto cara ao medio. 

▪ Concienciación de que coidar o noso contorno beneficia a natureza en xeral. 

▪ Interese cara aos parques naturais franceses e españois. 

▪ Valoración da lingua francesa como medio de comunicación. 

▪ Disposición a aceptar o erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Interese para traballar de forma cooperativa, por parellas ou en grupo. 

▪ Esforzo por empregar o francés dentro da aula. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

Educación do medio 

Hoxe en día o coidado do medio adquiriu unha importancia moi relevante, e é por iso que toda a 

unidade está dedicada a el. Se facemos un pouco de historia sobre a Educación do medio, en 1977 

reuniuse a Conferencia Intergubernamental de Educación do medio na antiga URSS. Alí foi definida 

como: O proceso a través do cal se clarifican os conceptos sobre os fenómenos que acontecen na 

natureza, facilítase a comprensión do impacto das relacións entre o home, a súa cultura, a natureza 

e sobre todo foméntase un cambio de valores, actitudes e hábitos que permitan elaborar un código 

de conduta relacionado coas cuestións do medio. 

 

Preténdese que, a través do currículo, se consigan acadar obxectivos de concienciación, participación, 

comportamentos positivos, así como de acadar certos coñecementos e desenvolver aptitudes 

necesarias para comprender e resolver os problemas ambientais. 

 

En Spirale 3 saliéntase a necesidade do respecto polo medio mediante a reflexión sobre as situacións 

que poden ter consecuencias adversas para el. Tal reflexión constitúe unha chamada de atención aos 

alumnos sobre estas situacións causadas polo home e prexudiciais para el, e que cómpre corrixir, co 

fin de espertar neles unha maior conciencia ecolóxica. Procurarase dar consellos para protexer a 

natureza, a reciclaxe, ideas para non contaminar, a importancia de aforrar auga, etcétera. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que 

traten sobre a natureza, a protección do planeta, do medio, da reciclaxe e dos animais salvaxes en 

vía de desaparición. 

2. Construír frases gramaticalmente correctas para describir paisaxes e marcas. 

3. Coñecer os elementos lingüísticos e discursivos axeitados para falar de ecoloxía. 

4. Ser quen de contar a partir da centena. 

5. Construír frases gramaticalmente correctas empregando o superlativo e unir frases empregando 

os pronomes relativos qui e que. 

6. Saber expresar a necesidade, a obriga e a prohibición. 

7. Coñecer as regras para a escritura de números de máis de tres cifras. 

8. Revisar e empregar o presente de indicativo dos verbos irregulares en –ire e –re e lembrar as 

fórmulas para expresar a obriga en xeral. 

9. Dominar o vocabulario estudado ao longo da unidade. 

10. Saber cando facer a liaison cun número e coñecer as diferentes grafías dos sons [e], [n] e [ʒ]. 

11. Tomar conciencia da importancia dos comportamentos ecolóxicos para co noso planeta. 

12. Coñecer algunhas rexións de Francia 
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UNIDADE 4 DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ! 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que traten 

sobre proxectos futuros, turismo ou profesións. 

2. Comentar un documento turístico. 

3. Organizar unha estancia. 

4. Describir diferentes oficios empregando con corrección o vocabulario necesario e as fórmulas 

lingüísticas axeitadas. 

5. Explicar oralmente e por escrito proxectos futuros. 

6. Saber situar no tempo os acontecementos. 

7. Coñecer a formación do feminino dos substantivos e dos adxectivos e revisar ao mesmo tempo a 

formación do plural. 

8. Dominar o futuro simple de indicativo dos tres grupos de verbos. 

9. Empregar correctamente o vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

10. Ler con corrección textos curtos e simples empregando a liaison do pronome persoal suxeito + 

verbo en futuro. Recoñecer e pronunciar correctamente os sons: [ ], [ə], [Ø]. 

11. Sensibilizarse coas ONG: os cans guía. 

12. Descubrir París nunha fin de semana. 

 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Audición e asociación das respostas ás fotos do test. 

▪ Escoita, repetición e dedución da regra de pronuncia. 

▪ Resposta a preguntas despois de escoitar unha audición. 

▪ Escoita e anotación das formas verbais. 

▪ Escoita e selección de actividades. 

▪ Diferenciar a pronuncia de palabras femininas e masculinas. 

▪ Audición para completar táboas. 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/falar 

▪ Observación e escoita de verbos conxugados para deducir a regra de formación do futuro. 

▪ Observación de fotografías e resposta a cuestións concretas empregando as estruturas 

gramaticais e vocabulario da sección. 

▪ Realización de xogos. 

▪ Adiviñas. 

▪ Descrición de ilustracións. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 
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Procedementos 

Ler 

▪ Observación de fotos e asociación ás palabras da lista. 

▪ Lectura de folletos turísticos e resposta a unha serie de preguntas sobre eles. 

▪ Asociación de fotos e títulos. 

▪ Lectura dun cómic e resposta a unha serie de cuestións. 

▪ Resposta a unha serie de cuestións despois de ler un texto. 

▪ Busca de sinónimos. 

▪ Análise de estruturas lingüísticas e busca da equivalente na lingua materna. 

▪ Buscas na internet, en dicionarios ou en enciclopedias. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

 

▪ Realización dun test. 

▪ Anotación das formas verbais dunha escoita indicando tamén o seu infinitivo. 

▪ Escritura de frases con verbos en futuro. 

▪ Redacción por parellas dos proxectos da fin de semana. 

▪ Cubrimento de táboas. 

▪ En grupo, preparación dunha estancia de varios días para o voso correspondente francés. 

▪ Escritura de adiviñas sobre as profesións. 

▪ Presentación da profesión que exercerá no futuro. 

▪ Realización de exercicios de asociación. 

▪ Transformación de frases segundo o modelo. 

▪ Construción de frases completas. 

▪ Escritura dos femininos de substantivos/adxectivos masculinos e viceversa. 

▪ Redacción da vida do teu compañeiro en dez anos e expresión da súa opinión pola súa 

parte. 

▪ Finalización de frases. 

▪ Escritura do plural dos substantivos. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Falar de proxectos futuros: Cet été, nous irons à la plage et nous ferons du surf/En 

décembre, j’irai skier. 

▪ Comentar un documento : Je choisis le séjour nature. Je ferai du cheval… 

▪ Expresar desexos, preocupacións, intereses: vouloir, souhaiter + infinitif ; rêver de + 

infinitif ; être préoccupé par + nom ; le/la + nom les inquiète ; s’intéresser à + nom. 

▪ Organizar unha estancia : Moi, je vis à Madrid, le premier jour, nous irons dans le centre 

voir les monuments, le deuxième jour nous nous promenerons à la montagne à 

Navacerrada… 

▪ Describir actividades: visiter, organiser, aller à/au/chez, faire du/de la, jouer au, lire, se 

promener, sortir, travailler, danser, acheter, etc. 

▪ Elixir e falar dun oficio: vétérinaire/soigner les animaux malades/chiens, chats, etc. 
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Léxico 

▪ Os oficios e as profesións: le photographe, le dessinateur, le chirurgien, le policier, le 

vendeur, le médecin, le pompier, le serveur, le cuisinier, etc. 

▪ Adxectivos para describir a personalidade: méthodique, appliqué, aimable, organisé, 

souriant, courageux, etc. 

▪ Intereses: la musique, les activités manuelles, le sport, les animaux, communiquer, 

conseiller, enseigner, aider les autres, etc. 

▪ As nacionalidades e os países: France/français ; Hollande/hollandais ; Grande-

Bretagne/anglais; Allemagne/allemand, etc. 

 

Gramática 

 

▪ Referencias temporais empregadas co futuro: cet après-midi, ce soir, demain, après-

demain, samedi prochain, en décembre, en été, l’année prochaine, etc. 

▪ A organización do discurso: le premier jour, le matin, le soir, avant de + infinitif, après + 

infinitif, à + heure, d’abord, ensuite, puis, après. 

▪ Formación do feminino dos substantivos e dos adxectivos: le dentiste/la dentiste, 

l’acteur/l’actrice, l’infirmier/l’infirmière, le chanteur/la chanteuse, le musicien/la 

musicienne, le pompier =, sociable/sociable, organisé/organisée, créatif/créative, 

minutieux /minutieuse, etc. 

▪ O plural dos substantivos: vélo/vélos, copain/copains, bus/bus, jeu/jeux, animal/animaux. 

 

Conxugación 

▪ O futuro simple de indicativo: Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, 

vous voyagerez, ils voyageront. 

 

 Fonética 

▪ A liaison con vogais ou h mudo: nous_irons, ils_entendront, nous_habiterons, 

elles_habiteront. 

▪ O son [ ]: danser, anglais, océan, enfant, commencer, vêtement. 

▪ O « e » mudo: idée, amie, année, etc. 

▪ O son [ø]: deux, euro, neuf, bleu, etc. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estratexias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 

▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como modo de enriquecemento persoal. 

 

Dimensión social e cultural 
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Conceptos 

▪ Unha fin de semana en París. 

 

Actitudes 

 

▪ Interese cara ao que lles depara o futuro. 

▪ Posta en práctica da propia capacidade de organización. 

▪ Interese por un campo profesional cara ao cal encamiñar os seus estudos. 

▪ Valoración e respecto polas profesións que son pouco comúns. 

▪ Comparación da capital de Francia coa do propio país. 

▪ Valoración da lingua francesa como medio de comunicación. 

▪ Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Interese polo traballo cooperativo, por parellas ou en grupo. 

▪ Esforzo por empregar o francés dentro da aula. 

 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

Educación moral e cívica  

Ter conciencia de que unha boa organización sempre nos axudará a optimizar resultados en calquera 

ámbito da vida. 

 

Educación para a paz e a convivencia  

Resaltar o gran labor humanitario que realizan as persoas que traballan como voluntarios en diversas 

organizacións. Así incúlcaselles aos alumnos o valor da solidariedade e da responsabilidade cara a 

aqueles que están máis desfavorecidos. 

 

Educación para a igualdade de sexos 

Grazas ao estudo do vocabulario das profesións e oficios amosarémoslles aos alumnos que tanto un 

home coma unha muller poden realizar calquera traballo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que 

traten sobre proxectos futuros, turismo ou as profesións. 

2. Extraer a información solicitada á hora de comentar un folleto turístico. 

3. Empregar todos os recursos lingüísticos e léxicos aprendidos ata o momento para organizar unha 

estancia turística. 

4. Falar das profesións empregando o vocabulario e as expresións axeitadas. 

5. Ser quen de expresar oralmente e por escrito proxectos futuros. 

6. Redactar e formular pequenos textos ou discursos utilizando conectores temporais. 

7. Dominar a formación do feminino dos substantivos e dos adxectivos así como o plural dos 

substantivos. 

8. Saber conxugar e empregar correctamente o futuro de indicativo. 

9. Dominar o vocabulario aprendido na unidade. 

10. Pronunciar correctamente a liaison que se produce entre os pronomes persoais suxeito e os verbos 

en futuro. Recoñecer as grafías dos sons [ ], [ə], [Ø] e identificar o e non pronunciado. 

11. Valorar o labor que realizan as ONG. 
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12. Amosar interese por coñecer os lugares característicos de París. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5     COMME ÇA ÉTAIT ? 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que traten 

sobre situacións pasadas e a descrición de persoas. 

2. Explicar oralmente e por escrito acontecementos pasados. 

3. Situar e identificar unha persoa.  

4. Aprender os tempos básicos do pasado: passé composé e imperfecto. 

5. Revisar o imperativo e empregalo cos pronomes tónicos.  

6. Empregar as preposicións de lugar. 

7. Coñecer a conxugación de calquera verbo en imperfecto. 

8. Empregar correctamente o vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

9. Pronunciar correctamente o verbo faire en imperfecto e facer a liaison con c’est/ce sont + pronome 

tónico. Identificar o h mudo e o son [wa]. 

10. Coñecer un deporte extremo: o salto de panca. 

11. Descubrir as atraccións culturais das rexións francesas. 

 

CONTIDOS 

 

Para asegurar a consecución dos obxectivos, e de acordo cos criterios de avaliación, na presente unidade 

traballamos os seguintes contidos: 

 

Bloque I: Comprensión de textos orais 

 

Procedementos 

Escoitar 

▪ Escoita e lectura dun diálogo. 

▪ Resposta a preguntas despois de escoitar unha audición. 

▪ Escoita, repetición e dedución da regra de pronuncia. 

▪ Audición e comparación de respostas. 

▪ Audición dunha descrición e identificación do personaxe. 

 

 

Bloque II: Produción de textos orais 

Procedementos 

Conversar/Falar 

▪ Construción de frases indicando cambios acontecidos. 

▪ Explicación de erros empregando o imperfecto de indicativo. 

▪ Descrición dunha foto súa antiga. 

▪ Observación de fotografías e resposta a cuestións concretas empregando as estruturas 

gramaticais e vocabulario da sección. 

▪ En parella, contar o día de onte. 
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▪ Descrición dunha foto de familia utilizando as preposicións de lugar e os pronomes 

tónicos. 

 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos 

Procedementos 

Ler 

▪ Lectura dun diálogo. 

▪ Observación de cadros explicativos para deducir as regras de formación do imperfecto. 

▪ Observación dunha ilustración e busca de erros. 

▪ Observación de fotos e descrición destas. 

▪ Lectura dun cómic e resposta a unha serie de cuestións. 

▪ Resposta a unha serie de cuestións despois de ler un texto. 

▪ Busca de sinónimos. 

▪ Análise de estruturas lingüísticas e busca da equivalente na lingua materna. 

▪ Buscas na internet, en dicionarios ou enciclopedias. 

 

Bloque IV: Produción de textos escritos 

Procedementos 

Escribir 

▪ Busca de verbos en imperfecto. 

▪ Elaboración de listas despois dunha escoita. 

▪ Asociación de accións e situacións. 

▪ Redacción por parellas. 

▪ Escritura de frases. 

▪ Redacción sobre a súa opinión acerca dos deportes extremos. 

▪ Redacción sobre os seus plans futuros no verán cando pasen 15 días en Francia. 

▪ Completar táboas, frases, conversas, etc. 

▪ Conxugación de verbos. 

▪ Recopia de formas verbais en imperfecto. 

▪ Transformación de frases segundo o modelo. 

▪ Redacción sobre a súa festa de aniversario do ano pasado. 

▪ Escritura de resumos. 

 

Bloque V: Coñecemento  e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

Conceptos 

 

 Coñecementos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

▪ Falar dos cambios acontecidos co paso do tempo nas persoas e na súa situación: Avant elle 

avait les cheveux courts. Maintenant, Vanessa a les cheveux longs./J’habitais à Nantes, 

maintenant j’habite à Paris. 

▪ Contar historias en pasado: le jour de mon anniv’. Il faisait super-beau et on a dansé dans 

le jardin. Mes copains m’ont offert plein de cadeaux. Moi, je voulais un piercing au 

nombril mais mon père a refusé. 



155  

▪ Empregar nas conversas e nas redaccións os pronomes tónicos para evitar repeticións: c’est 

ton frère? Oui, c’est lui/Tu parles avec Véro? Oui, je parle avec elle. 

▪ Situar e identificar unha persoa : À côté de moi, c’est ma cousine. Devant elle, c’est mon 

père. À sa gauche, c’est ma mère… 

Léxico 

 

▪ Adxectivos para explicar situacións: très long, fatigués, très rigolo, mauvais, hyper-dur, 

difficile, super-beau, génial, etc. 

▪ Verbos de acción : aller, arriver, prendre, garder, danser, offrir… 

▪ Verbos de descrición : avoir, être, il fait beau/froid/chaud… 

▪ Deportes: saut à l’élastique, surf, plongeon de haut vol, ski extrême, plongée libre, 

deltaplane, skateboard, parachutisme, spéléologie. 

▪ A música : la guitare, le guitariste, la trompette, la flûte, le piano, la batterie, les disques, 

les CD, la partition, etc. 

 

Gramática 

 

▪ O relato en pasado: passé composé e imperfecto: Nous avons fait du canoë sur le lac 

Titicaca. C’était super !. 

▪ Os pronomes tónicos para identificar unha persoa: c’est + moi, toi, lui/elle, nous, vous, 

eux/elles. 

▪ Os pronomes tónicos despois dunha preposición: avec/à côté de/derrière/chez/de/à/sans + 

moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles. 

▪ Os pronomes tónicos para reforzar o suxeito da frase: Moi, à ton âge je ne sortais pas. Lui, 

il est très sympa. Et eux, ils sont dans ton collège ? 

 

Conxugación 

▪ Imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/ elles 

avaient. 

▪ Revisión do passé composé: être/avoir au présent + participe passé : Paul est allé en 

ville/Pauline a écrit à Pierre. 

▪ Revisión do imperativo empregado cos pronomes tónicos: aide-moi à mettre la table/ne 

m’aide pas à mettre la table. 

 

Fonética 

▪ Pronuncia da grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto: je faisais, tu faisais, il faisait, 

nous faisions, vous faisiez, ils faisaient. 

▪ Liaison de c’est + préposition + pronom tonique : c’est_à_moi. 

▪ O h mudo: habiter, hôtel, hôpital, etc. 

▪ O son [wa]: voir, voyage, oiseau, doigt, boîte. 

 

Procedementos 

 

 Reflexión sobre a aprendizaxe 

▪ Valoración da linguaxe xestual á hora de recibir e transmitir información e como parte 

integrante da cultura cuxa lingua se está aprendendo. 

▪ Uso autónomo de diversos recursos (dicionarios, internet, etc.), para favorecer a 

aprendizaxe significativa. 

▪ Emprego de estrategias para a autocorrección e autoavaliación de maneira que a progresión 

na lingua sexa o máis eficaz posible. 
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▪ Consideración do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Valoración do traballo cooperativo como xeito de enriquecemento persoal. 

Dimensión social e cultural 

 

Conceptos 

▪ Un deporte extremo: salto de panca. 

▪ As atraccións culturais das diferentes rexións de Francia. 

Actitudes 

 

▪ Interese cara a todo o que se poida aprender dos acontecementos pasados. 

▪ Toma de conciencia dos cambios que o tempo produce na nosa personalidade e no noso corpo. 

▪ Interese polos personaxes que emprenden aventuras na nosa época. 

▪ Respecto cara ás persoas que veñen doutros países e polas achegas culturais que nos poden 

ofrecer. 

▪ Coñecemento dos lugares emblemáticos de Francia e comparación cos do propio país. 

▪ Valoración da lingua francesa como medio de comunicación. 

▪ Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

▪ Amosar interese para traballar de forma cooperativa, por parellas ou en grupo. 

▪ Esforzo por empregar o francés dentro da aula. 

 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

Educación moral e cívica  

Inculcarémoslles aos nosos alumnos que, grazas ás viaxes, poderemos coñecer e compartir outros 

puntos de vista, desenvolvendo así o valor da tolerancia. 

 

Educación para a paz e a convivencia 

Toma de conciencia da importancia do espírito de equipo e do respecto polas normas existentes na 

clase para o bo funcionamento do traballo en grupo. Falaremos do fenómeno da inmigración, 

resaltando todos os aspectos positivos que poidan incidir directamente na nosa propia cultura. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ser quen de extraer información global e específica de pequenos textos orais e/ou escritos que 

traten sobre situacións pasadas e a descrición de persoas. 

2. Relatar oralmente e por escrito acontecementos pasados. 

3. Utilizar os recursos lingüísticos e léxicos axeitados para situar e identificar persoas. 

4. Saber empregar correctamente a oposición imperfecto/passé composé. 

5. Empregar o imperativo cos pronomes tónicos en frases afirmativas e negativas con corrección, 

para pedir que alguén faga algo. 

6. Revisar as preposicións de lugar. 

7. Conxugar o imperfecto. 

8. Dominar o vocabulario aprendido ao longo da unidade. 

9. Pronunciar correctamente o verbo faire en imperfecto. Facer a liaison preceptiva con c’est/ce sont 

+ pronome tónico. Distinguir o « h » mudo e identificar a grafía do son [wa] 

10. Amosar interese polo deporte e os seus beneficios para a saúde, en especial, por un deporte 

extremo como o salto de trampolín. 

11. Identificar lugares turísticos franceses. 
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5.2.5.- 1º BACHARELATO 1ª/2ª LINGUA 

 

1º BACHARELATO 1º / 2ª LINGUA 

OBXECTIVOS 
• Se présenter et parler de soi 
• Présenter quelqu’un 
• Saluer (registre formel et informel) 
• Demander quelque chose (registre formel et informel) 
• Demander des informations sur une personne 
• Parler de soi (se décrire, parler de son caractère et de ses goûts) 
• Parler de sa famille 
• Raconter des moments de la vie quotidienne (au lycée, en famille) 
• Demander, donner l’heure 
• Proposer de faire quelque chose 
• Donner des ordres 
• Acheter quelque chose : demander le prix et payer 
• Localiser et s’orienter : demander et donner des indications 
• Commander un repas 
• Décrire un appartement 
• Proposer et accepter un rendez-vous 
• Faire des suppositions 
• Etablir des comparaisons 
• Parler du temps qu’il fait 
• Raconter quelque chose au passé 
• Parler de ce qui va se passer 
• Organiser un voyage et réserver ses places 
• Ecrire un message amical (lettre, courriel) 
• Raconter en situant chronologiquement dans le temps 
• Donner des indications temporelles 
• Comprendre un récit situé dans le passé 
• Décrire des vêtements 
• Interviewer une personne 
• Comprendre et rédiger une petite annonce de recherche d’emploi 
• Répondre à une offre d’emploi 
• Comprendre et rédiger un CV 
• Inviter et proposer une activité 
• Accepter et refuser une proposition ou une invitation 
• Raconter et exprimer ses sensations 
• Comprendre un texte informatif 
• Interviewer quelqu’un sur ses projets 
• Présenter un projet 
• Formuler des hypothèses pour l’avenir 
• Comprendre des documents informatifs 
• Exprimer un jugement 
• Comprendre un jugement positif ou négatif 
• Communiquer par texto 
• Donner des conseils et exprimer un désir 
• Formuler des hypothèses sur le présent et sur le passé 
• Comprendre un document d’actualité sur un problème courant 
• Raconter (passer du discours direct au discours indirect) 
• Exprimer une opinion 
• Comprendre un point de vue 

Motiver un point de vue (argumenter) 

 

 
• GRAMÁTICA 

 
• Les articles définis et indéfinis 
• Les articles contractés 
• Le féminin 
• Le pluriel 
• La négation 
• L’interrogation 
• C’est, ce sont 
• Les pronoms sujets 
• Les pronoms toniques 
• Les verbes à l’indicatif présent : les 

auxiliaires et les verbes du 1er groupe 
• Les adjectifs possessifs 
• Le pronom on 
• Les prépositions 
• Les prépositions devant les noms de 

pays 
• Qu’est-ce que… ? 
• Les adjectifs 
• Les adjectifs de couleur 
• Pourquoi ? Parce que… 
• Les verbes pronominaux 

 
• Les pronoms personnels COI 
• Les adjectifs interrogatifs 
• Les adverbes interrogatifs 
• L’imparfait 
• L’accord du participe passé avec 

l’auxiliaire avoir (1) 

• L’emploi de l’imparfait et du passé 

composé 

• Les verbes : écrire, essayer, 

nettoyer, savoir, suivre 
• La négation 
• L’expression de la durée 
• Nouveau, nouvel(le) 
• Situer un événement dans le passé 
• La formation des adverbes 
• L’emploi de y : adverbe de lieu et 

pronom personnel 
• Quel(les) 
• Personne et rien 
• Le passé récent 
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• Les verbes du 2e groupe 
• L’impératif 
• Il faut 
• Les particularités orthographiques des 

verbes du 1er groupe 
• Quelques verbes irréguliers 
• Les adjectifs démonstratifs 
• Les articles partitifs 
• Le superlatif 
• Pas de… 
• L’interrogation avec l’inversion 
• Les prépositions 
• C’est… /Il, elle est… 
• Les pronoms personnels COD 
• Les verbes : pouvoir, vouloir, sortir, 

venir, servir, prendre 
• Oui / Si 
• Le comparatif 
• Quelques prépositions 
• C’est / Il est 
• Les adjectifs numéraux ordinaux 
• Très, beaucoup, beaucoup de 
• L’hypothèse (1) 
• Le passé composé 
• Le futur proche 
• Les verbes impersonnels 
• Les verbes en –uire 

Les articles et les propositions devant les 

dates 

• Les verbes : connaître, perdre, changer 
• Les pronoms relatifs : qui, que 
• Les pronoms interrogatifs : qui, que, 

quoi 
• De ou des 
• Les adverbes de quantité 
• L’hypothèse (2) 
• La formation du futur 
• L’accord du participe passé avec 

l’auxiliaire avoir (2) 
• La forme passive 
• Le pronom en 
• Les pronoms démonstratifs 
• Le pronom relatif : où 
• La forme restrictive : ne…que 
• Entre et parmi 
• Les pronoms interrogatifs 
• Même et aussi 
• Le présent progressif : être en train de 
• Le conditionnel 
• L’hypothèse (3) 
• Les verbes en –aindre, -eindre, -oindre 
• L’interrogation indrecte 
• Le discours indirect 
• Les pronoms possessifs 
• Le pronom relatif dont 
• Les pronoms personnels groupés 
• Le subjonctif 

L’emploi du subjonctif 

 

 
• LÉXICO 

 
• Les nombres de 0 à 1000 
• Les sports et les loisirs 
• Les pays et les nationalités 
• L’alphabet 
• Les adresses 
• Les mois de l’année 
• Les jours de la semaine 
• L’heure 
• Le corps humain 
• Le caractère 
• La famille 
• La date 
• Les couleurs 
• La conversation téléphonique 

• Situer une action dans le temps 
• L’emploi du temps 
• Les petites annonces 
• Situer quelque chose 
• La maison, les meubles 
• Les repas 
• Les magasins 
• L’expression des sentiments 
• La gare 
• Le temps, la météo 
• Les moyens de transport 
• La lettre amicale 
• Lexique de l’architecture 
• La chronologie du récit 
• Les vêtements 
• Répondre à une offre d’emploi 
• Rédiger un CV 
• Le monde du travail 
• L’expression des sentiments 
• Répondre à une invitation 
• Les instruments de musique 
• Les loisirs 
• L’entraide 
• Le théâtre 
• Les critiques de films 
• Le langage des textes 
• Les incendies 
• Les mots de la loi 
• Les campagnes publicitaires 
• La pollution et l’écologie 
• Le conseil municipal 

 

PATRÓNS SONOROS/ ORAL 

 
• L’intonation 
• Masculin / Féminin 

Graphie : es, est, ai, as, a, à 
• Les liaisons 
• Les sons [e] et [ε] 

Graphie : è, ê, ai, e 

• Les sons [y] et [u] 
Graphie : ou, u 
• Les sons [e] et [ə] 

Graphie : l’accent aigu 
• Les sons [ã] et [ɔ̃] 
• Les 

oppositions [ã] / [ɔ]̃ et [ɔ]̃ / [ᴐn] 

Graphie : am, an, em, en, om, on 

• Les nasales Graphie: ain, 

aine, en, enne, in 

• Les sons [ø] et [oe] 

Graphie : eu, oeu, e 

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

• Les sons [∫] et [ʒ] 

Graphie : ge, ch, j 
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Les problèmes sociaux 

 

 

5.2.6.- 2º BACHARELATO 1ª/ 2ª LINGUA 

 

OBXECTIVOS 
• Raconter des événements au passé 
• Comprendre le langage familier 
• Lire et comprendre des articles de journaux sur des faits divers 
• Faire un test sur la bonne conduite au volant 
• Comprendre un texte informatif 
• Exprimer des sentiments : ennui, lassitude, étonnement, incrédulité 
• Commenter simplement un sondage 
• Raconter, en employant les propositions temporelles 
• Ecrire une lettre formelle 
• Exprimer une opinion et la motiver 
• Consulter un dictionnaire monolingue 
• Comprendre un article scientifique 
• Comprendre des textes littéraires 
• Décrire des appareils et leur fonctionnement 
• Comprendre le sens de certains sigles 
• Employer les connecteurs logiques (1) 
• Exprimer la décision ou l’indécision 
• Exprimer la cause 
• Rapporter un article de journal en sélectionnant les informations importantes 
• Exprimer le but 
• Comprendre une explication scientifique 
• Reconnaître des points de vue 
• Exprimer le découragement, la déception et l’enthousiasme 
• Exprimer la concession 
• Etablir un programme pour un échange scolaire (faire des propositions, exprimer une préférence, 

choisir) 
• Exprimer la condition 
• Comprendre quelques articles de la Constitution européenne 
• Parler d’un sujet de société (raconter et donner une opinion) : l’émigration 
• Donner des conseils 
• Connaître les grandes lignes de l’histoire de l’UE 
• Savoir parler des institutions d’un pays 
• Exprimer une opinion sur un thème d’actualité (UE) 
• Exprimer la conséquence 
• Comprendre des dépliants informatifs 
• Approuver, désapprouver 
• Discuter sur des thèmes de société (langues européennes, parité) 
• Exprimer une opinion et argumenter de manière plus complexe 
• Faire des hypothèses 
• Lire et commenter un graphique 
• Reconnaître et employer les connecteurs logiques (2) 

Exprimer la joie et la tristesse 

 

 

 
 

• GRAMÁTICA 
 

• La négation R 
• Les pronoms personnels compléments R 
• Aucun / Aucune 
• Les pourcentages 
• Pendant que / Alors que 
• Les pronoms relatifs composés 
• Le futur proche R 
• L’imparfait et le passé composé R 
• L’accord du participe passé avec 

l’auxiliaire avoir R 
• Le participe présent 
• Le gérondif 
• Les pronoms démonstratifs neutres : 

cela, ceci, ce, ça 

• L’expression de l’hypothèse (1) 

• L’expression de la quantité 

• L’expression du pourcentage 

• Les connecteurs logiques 

• L’expression de l’opposition 

• Alors que / Tandis que 

Faire des hypothèses (2) 
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• Les adjectifs et les pronoms indéfinis 
(1) 

• Chaque / Chacun 
• Les propositions temporelles 
• Le style direct et indirect 
• L’hypothèse R 
• L’emploi du conditionnel 
• Le futur dans le passé 
• Le passé simple 
• Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

(2) 
• N’importe + quel, lequel, qui, quoi 
• L’expression de la cause 
• L’expression de but 
• Les verbes impersonnels 
• Les constructions impersonnelles 
• L’emploi du pronom personnel on R 
• La préposition en 
• L’adjectif indéfini tout 
• La nominalisation 
• L’expression de la concession (1) 
• Les prépositions relatives après un 

superlatif 
• L’expression de but 
• L’expression de la condition 
• Le subjonctif imparfait 
• L’exclamation 
• La préposition à 
• L’adverbe tout 
• Quel que 

L’expression de la concession (2) 

 

 
 

• LÉXICO 
 

• Le langage familier 
• Le cinéma 
• Les mots de la presse 

• Les mots de la conduite 
• Les sanctions 
• La sécurité routière 
• La lettre formelle 
• Les sigles 
• Argumenter 
• Les connecteurs logiques 

• Les mots pour décrire 

• Les mots pour raconter 
• La peur 
• Les mots de la science 
• Les statistiques 
• Les mots pour participer à un 

concours 

• Comment proposer une activité 
• Les mots du voyage 
• Le langage juridique 

• Le vocabulaire indispensable du 

citoyen 
• L’immigration 
• La démocratie 
• Les ministres et les ministères 

• Les mots pour exprimer un idéal 

• Les mots pour lire un graphique 

 

ORAL 

 

• Exprimer l’étonnement, l’incrédulité 

• Exprimer l’ennui, la lassitude 

Graphie : présent, imparfait, passé 

composé 

• Répondre de manière décidée ou 

indécise 

Graphie : conditionnel présent ou passé 

• Exprimer le découragement, la 

déception et l’enthousiasme 

Graphie : les formes verbales 

• Exprimer l’impatience 

• Donner un conseil 
Graphie : dictée 
• Exprimer l’indignation 

• D’accord, pas d’accord, sans 

opinion… 
Graphie : quel 
• Exprimer la joie ou la tristesse 

Graphie : dictée 
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6.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS   E RECURSOS EDUCATIVOS 

O proceso de ensino-aprendizaxe en base ás competencias clave supuxo unha profunda reflexión e os 

cambios pertinentes en relación co enfoque metodolóxico que se viña poñendo en práctica 

anteriormente. 

Xa non se trata de transmitirlle ao alumnado uns determinados coñecementos plasmados nunha serie 
de contidos, para que poidan reutilizalos nun futuro indeterminado. 

Agora o alumnado é un axente activo, protagonista no seu proceso de aprendizaxe, de tal xeito que 

poida adquirir competencias. 

Os coñecementos derivados dos contidos seguen sendo necesarios pero deixan de ser un fin en si para 

converterse en ferramentas que permiten acadar as competencias clave. 

Así mesmo, o/a profesor/a deixa de ser o fundamento do proceso de ensino, para converterse nun 

apoio para un alumnado que debe, entre outras competencias, aprender a aprender por si mesmo, máis 

alá do que lle ensine un/unha profesor/a. 

 

6.1.- Na  ESO 

 

1º ESO e 2º ESO 

 

En canto á metodoloxía seguida, escollemos para o conxunto dos dous cursos, Spirale 1, de Oxford, 

con libro e “cahier d´exercices” incorpora a evolución actual da didáctica das linguas estranxeiras. 

En efecto, o método divide a lingua en progresións nas catro competencias lingüísticas: a 

comprensión oral e escrita e a expresión oral e escrita. 

Tendo en conta que estamos nunha fase inicial da aprendizaxe da lingua, darase prioridade á 

comprensión oral e escrita nas primeiras unidades estudadas, co fin de crear un corpus importante de 

coñecementos pasivos orais e escritos que lle permita ao alumno progresar máis rápido. 

 

Dende o principio, estas competencias entrecrúzanse, inda que conservando a súa especificidade. 

Dese xeito, o profesor sempre poderá insistir nesta ou nestoutra competencia segundo as necesidades 

do grupo en cada momento. 

Tamén se usará a aprendizaxe mediante “tarefas” que permitirán integrar e sintetizar as distintas 

competencias, xunto con actitudes e valores tales como a cooperación, e no marco dun enfoque 

comunicativo. 

O método utilizado dispón de exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os distintos niveis 

de funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, a transición do oral á escrita, etc., e invita 

á comparación co funcionamento das demais linguas que manexan os alumnos. 

Dende o principio, darémoslle ao alumno as bases esenciais para que sexa o antes posible autónomo 

dende o punto de vista da comprensión escrita e consiga tamén un paso correcto da escrita ao oral, 

para que aproveite oralmente do que aprende por escrito. 
Polo tanto, a lectura en voz alta é un exercicio fundamental dende o primeiro momento. 

Dispoñemosde abundante material na rede,  que lle da ao alumno posibilidades de auto-aprendizaxe 

individual, oral e escrito en varios niveis asícomo posibilidades de consulta ilimitadas. 

Contamos ademáis con material complementario que colgamos no blog de francés e na aula virtual, 

especialmente temas de actualidade e de cultura e civilización francófona. 
En 1º e 2º de ESO contamos con ordenadores Abalar nas aulas. 

 

3º ESO 

 

Neste nivel seguiremos dándolle prioridade á comprensión oral e escrita sobre a expresión, co fin de 

consolidar un corpus importante de coñecementos pasivos oralmente e por escrito que lle permita ao 

alumno avanzar con rapidez. Sen embargo, a expresión oral comeza a desenvolver un papel cada vez 

máis importante segundo aumentan os coñecementos dos alumnos. 
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Tamén seguiremos desenvolvendo unha aprendizaxe mediante “tarefas” que permitirán integrar e 

sintetizar as distintas competencias, xunto con actitudes e valores tales como a cooperación, e no marco 

dun enfoque comunicativo. A realización destas tarefas consitúe o momento ideal para desenvolver a 

expresión oral libre en situación de interactividade real. 

Neste curso, seguiremos o manual de Spirale 2, aínda que faremos una selección das unidades que 

consideramos oportunas para este nivel, dado que únicamente seguimos contando con 2  horas 

semanais e frecuentemente nos atopamos con alumnado que foi exento da 2lingua en 2º de ESO. 

O método utilizado dispón de exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os distintos niveis 

de funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, a transición do oral á escrita, etc., e invita 

á comparación co funcionamento das demais linguas que manexan os alumnos. 

. En particular, mediante lecturas silenciosas o alumno avanzará cara a unha maior autonomía dende 

o punto de vista da comprensión escrita. Múltiples exercicios de lectura en voz alta asegurarán a 

transición da escrita ao oral para que o alumno aproveite tamén oralmente do que aprende por escrito 

e viceversa. 

Dispoñemos de  abundante material na rede,  que lle da ao alumno posibilidades de auto-aprendizaxe 

individual, oral e escrito en varios niveis asícomo posibilidades de consulta ilimitadas. 

Contamos ademáis con material complementario que colgamos no blog de francés e na aula virtual, 

especialmente temas de actualidade e de cultura e civilización francófona. 

  

4º ESO 

 

Dado que a maior parte do alumnado leva estudando 3 cursos seguidos a materia de francés, 

seguiremos pois a metodoloxía e os contidos previstos para 4º ESO, atendendo na maior medida 

posible ás l dificultades dos alumnos con menos nivel, facendo un repaso xeral dos contidos dos 

cursos anteriores no inicio de curso e propoñéndolles a partir de entón fichas complementarias e 

actividades específicas destinadas a axudalos a acadar o grao mínimo de consecución dos estándares 

de aprendizaxe marcados para este nivel. 

O método que seguimos para este curso é Spirale 3 do que faremos novamente una selección dos 

contidos do libro e do caderno. 

Dispoñemos de abundante material na rede,  que lle da ao alumno posibilidades de auto-aprendizaxe 

individual, oral e escrito en varios niveis asícomo posibilidades de consulta ilimitadas. 

Contamos ademáis con material complementario que colgamos no blog de francés e na aula virtual, 

especialmente temas de actualidade e de cultura e civilización francófona. 

En 3º e 4º da ESO, procuramos  ter alguna sesión na aula de informaática do centro, xa que non 

dispoñen de ordenadores persoais na aula. 

 

 

6.2.-BACHARELATO 

 

1ª Lingua 

 

Este curso solamente contamos con alumnado en 2º de Bacharelato. 

2º Lingua 

 

Esta materia ten una gran aceptación no centro e contamos cun grupo considerable. Por veces atopámonos 

con situación similares ás da primeira lingua pero tamén con alumnado moi motivado, incluso coa idea 

de presentarse ás probas ABAU para subir nota, polo que en gran parte coinciden contados e metodoloxía. 

 

En ambos casos, o profesorado prestaralles unha atención e un apoio especial, axudando a cada alumno/a 

en particular  aa dar os pasos que lle permitan finalmente acadar o grao mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe estipulados, cubrindo pouco a pouco as lagoas acumuladas durante os cursos 

nos que non cursaron esta materia ou reforzando contados necesarios para acadar resultados necesarios 

para , os que queiran continuar estudos universitarios, presentarse ás probas ABAU. 
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O profesorado propoñerá en todo momento actividades diversas, de dificultade variable, que lles 

permitirán aos alumnos asimilar os contidos vistos sexa cal sexa o seu nivel, pero sempre contando 

cun esforzo especial por parte do alumnado con menos nivel. 

De todos xeitos, este nivel educativo debe supoñer un paso adiante importante na autonomía do 

alumnado, a nivel de aprendizaxe pero tamén á hora de asumir a traxectoria académica que seguiu 

anteriormente así como as consecuencias derivadas da mesma no que se refire á aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira. 

Aí tamén debemos apelar á autonomía e madurez do alumno á hora de asumir a súa situación 

académica e as consecuencias que derivan da mesma, contando por suposto co apoio do profesorado. 

Facemos una selección de material de diferentes métodos dos que dispoñemos no departamento, de 

material da rede e de modelos de probas ABAU 

Continuamos dándolle prioridade á comprensión oral e escrita, para consolidar un corpus importante 

de coñecementos pasivos que lle permiten ao alumnado entender textos cada vez máis interesantes e 

complexos, tanto orais como escritos. 

A realización das tarefas constitúen un momento ideal para desenvolver a expresión oral e escrita 

libre en situación de interactividade real, ademais de promover cada vez máis a autonomía de traballo 

do alumnado, individualmente e no seno dun grupo. 

 

6.3-Materiais e recursos educativos 

 

No departamento mantemos unicamente o  libro e o caderno do alumno Spirale 1 de Oxford, para 1º  e 2º 

de ESO. 

Nos demaís cursos da ESO,  facemos una selección de material de diferentes métodos da mesma editorial, 

Spirale 2 para 3º da ESO e Spirale 3 para 4º da ESO. 

En Bacharelato, tamén facemos una selección de actividades  de “Diversité Grammaire” de Santillana. 

 

Outros recursos e materiais a utilizar para os diferentes cursos e niveis: 

- Blog do departamento con enlaces para cada nivel: exercicios, prensa, actualidade, música,probas de 

nivel… 

- Selección de material fotocopiado de diferentes métodos 

- Material audiovisual: curtas na redes, películas, videos musicais 

- Lecturas e material complementario  que nos ofrecen diferentes  editoriais 

- Material  que elaboramos para a aula virtual. 

 

 

 

7.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

7.1.- Criterios de avaliación 

O alumnado será informado ao comezo do curso dos criterios de avaliación e de cualificación 

aplicados. 

Estes teñen como referente os estándares de aprendizaxe expostos anteriormente para cada nivel, así 
como o grao mínimo de consecución dos mesmos que foron estipulados en cada caso. 

 

7.1.1.- Criterios de avaliación en 1º de ESO 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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o B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal 
moi básica (nome, idade, gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento na aula. 

o B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación 
do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso 

dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 
expe-riencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

o B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, 
identificar persoas, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico) emitidas cara 
a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de co-
municación, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

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

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 

 
o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 
o B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente  estruturados, utilizando 

fórmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse entender. 

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

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

 

 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escrito 

 

 

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

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

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

o B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, 
felicitacións, notas, avisos, billetes de transporte, entradas, etiquetas ou xogos co- 
ñecidos. 

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

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

o B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
o B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

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

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
o B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

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

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

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

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

o B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de 
uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente. 

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

 

7.1.2.- Criterios de avaliación en 2º ESO 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
o B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública 

moi básica (identificación persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións 
elementais relativas ao comportamento e actividades na aula. 

o B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación 
do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso 

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

experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

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

o B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns 
habituais e de necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 
persoal e público moi elemental, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma 
clara e comprensible. 
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- Bloque 2. Produción de textos orais 

 
o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 
o B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercam-bios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse entender. 

o B2.3. Intercambiar de xeito intelixible informa-ción sobre si mesmo/a e sobre accións 
e no-cións (horarios, datas e cantidades) moi habi-tuais da vida diaria, usando un 
repertorio básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

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

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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

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

 

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

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

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 
o B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, 

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión 
final) a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 

o B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
o B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indica-cións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 
inmediata. 

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

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
o B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

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

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

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

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

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

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

 

7.1.3.- Criterios de avaliación en 3º ESO 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
o B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 

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

o B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante 
en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e 
que versen sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 

temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, 

sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito. 

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

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

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

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

o B1.7. Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas, que conteñan 

conversas, narracións e/ou descricións predicibles, e de presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o apoio de imaxes moi redundantes, que 

traten sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade inmediata, previamente traballados, 

e que estean pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que sexa nece-sario 
escoitalas máis dunha vez. 

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 
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o B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a 
mensaxe. 

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

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

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

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

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

o B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, a títulos e outras informacións 

visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 

importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas polo 

contexto e mediante os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
o B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e comprender avisos, obrigas e 

prohibicións moi básicas e predicibles, traballadas previamente, referidas a 
necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

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

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

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

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

o B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
o B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 

indica-cións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 
inmediata. 

o B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando, de ser 

o caso, como mediación lingüística (adecuada ao seu nivel escolar) e cun formato 

preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 

presentación limpa e ordenada do texto. 

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
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o B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

básico, recoñecendo o seu significados evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

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

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

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

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

o B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns 

 

discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para 

comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados na clase previamente. 

 

7.1.4.- Criterios de avaliación en 4º ESO 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
o B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

o B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en si-tuacións habituais ou 
sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público e 

educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 

volver escoitar o dito. 
o B1.3. Comprender o esencial en situacións que impliquen a solicitude de información 

xeral (datos persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades 
cotiás, etc.), sempre que se fale con lentitude e con claridade. 

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

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

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 

 
o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

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

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

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

o B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre temas de importancia na vida 
cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e xustificar 
brevemente os motivos de determinadas ac-cións e plans, aínda que ás veces   haxa   
interrupcións   ou   vacilacións,   resulten   evidentes   as   pausas   e   a 

 

reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e a 

persoa interlocutora teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito. 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
o B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións 

visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

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

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

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

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 
o B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, 

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión 
final), a partir de modelos ben estruturados e traballados previamente. 

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

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

o 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. 

o B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro, 
utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de 
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 
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- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

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

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

o B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas manifestacións 
artísticas como a música ou o cine), condicións de vida e contorno, relacións 

 

interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, nas institucións, 

etc.), e convencións sociais (costumes e tradicións), respectando as normas de cortesía 

e máis básicas nos contextos respectivos. 

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

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

o B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de 

uso máis habitual, así como os seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión); utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa 
(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na 
clase previamente. 

 

7.1.5.-Criterios de avaliación en 1º Bacharelato 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
o B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto. 

o B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos, claramente estruturados e articulados a unha 

velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou 

menos habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo 

e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito. 

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

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

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

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 

 
o B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 
 

o B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre outros, a procedementos como a reformulación, en termos máis 

sinxelos ou de significado aproximado, do que se quere expresar cando non se dispón 
de estruturas ou léxico máis complexos en situacións comunicativas máis específicas. 

o B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información en situacións de 
comunicacióalumnado e menos habituais, pero predicibles, nas que teña que expresar 

o acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un 

repertorio de expresións frecuentes no ámbito público (doenzas, pequenas 
reclamacións, etc.), así como na expresión básica dos sentimentos e os intereses 

persoais, tales como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa. 
o B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono 

ou por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as estratexias necesarias para iniciar, 
manter e facer progresar a comunicación. 

o B2.5. Intercambiar información e opinións, dar instrucións, describir e narrar 
acontecementos sinxelos, xustificar brevemente os motivos de accións e planos, 

formular hipóteses, facer suxestións e argumentar de xeito sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que formular a 

mensaxe en termos máis sinxelos e repetir ou reelaborar o dito para axudar á 
comprensión da persoa interlocutora. 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
o B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións 

visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

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

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

o B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas formais (remitente, cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura), e comprender 
un repertorio elemental e básico de expresións fixas de confirmación ou denegación, 
obriga, coñecemento, necesidade e permiso utilizadas para a concesión dunha bolsa, a 
confirmación dun pedimento, a reserva dun hotel, etc. 
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o B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, en formato impreso ou en soporte dixital, ben estruturados e de 
curta ou media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns, temas de interese ou relevantes para os propios estudos ou as 
ocupacións e que conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 
o B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 

escritos sinxelos de lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e 

 

versión final), incorporando esquemas e expresións de textos modelo con funcións 

comunicativas similares ao texto que se quere producir. 
o B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou 

relativa aos seus estudos ou á súa formación. 
o B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións 

básicas e opinións sinxelas, relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 

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

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

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

o B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita dificultade 

o fío do discurso, aínda que poidan producirse pausas para planificar o que se vai dicir 

e, en ocasións, haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para reformulala en termos 

máis sinxelos e máis claros para a persoa interlocutora. 

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

o B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e contorno, 

relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expre-sións faciais, uso da voz, contacto 

visual e proxémica), e convencións sociais (actitudes e valores), axustando a mensaxe 
á persoa destinataria e ao propósito comunicativo, e amosando a propiedade e a 

cortesía debidas. 
o B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que 

descoñece a partir das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece. 

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

o B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 
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mediante os expoñentes básicos das 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), e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa 
(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na 
clase pre-viamente. 

o B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de uso común relativo a asuntos cotiáns 
e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as 

 

ocupacións, e un repertorio limitado de expresións de uso moi frecuente suficiente 

para comunicar no seu nivel escolar. 

 

7.1.6.-Criterios de avaliación en 2º Bacharelato 

 

- Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
o B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

o B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente 

estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha 

velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes 

ou menos habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

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

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

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

 

- Bloque 2. Produción de textos orais 

 
o B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves ou de 

lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se quere expresar en situacións menos habituais ou en 
intervencións máis longas. 

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

o B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con pronuncia clara e intelixible, 

información en situacións de comunicacióalumnado e menos habituais, pero 

predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade 
e a imposibilidade, usando un repertorio de expresións frecuentes no ámbito público 

(doenzas, pequenas reclamacións, menús alternativos, accidentes, etc.), así como a 
expresión básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, 

desgusto, admiración e sorpresa. 
 

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

o B2.5. Participar en situacións de comunicación formais que impliquen intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou 

ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da persoa 

interlocutora, e sendo quen de intercambiar información e opinións, dar instrucións, 
xustificar brevemente os motivos de accións e plans, e argumentar de xeito sinxelo 

pero eficaz. 

 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
o B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, e 

aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de palabras e das expresións non coñecidas. 

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

o B3.3. Comprender información relevante en textos do seu interese, descritivos ou 
narrativos, de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se informa de 
acontecementos, se describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan 
opinións, crenzas ou valores con expresións sinxelas. 

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

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

 

- Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

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

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

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

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

o B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 

 

adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións or-tográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, 

e un léxico de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis específico dentro da 

propia área de espe-cialización ou de interese. 

 

- Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 
o B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa suficiente fluidez para facerse 

entender, aínda que poidan producirse pausas e mesmo se as persoas interlocutoras 
poden necesitar repeticións cando se trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, 
en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

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

o B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de textos orais e escritos, os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e contorno 

socioeconómico, relacións interpersoais (xera-cionais ou nos ámbitos educativo, 
ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e valores), así como os 

aspectos culturais xerais que permitan comprender e expresar adecuadamente 
información e ideas presentes nos textos. 

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

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

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

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

 

7.2.- Criterios de cualificación 

 

7.2.1.- Criterios de cualificación para a actividade presencial francés 2ª lingua  para a ESO  e 

Bacharelato 

 

1º ESO 
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CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións orais , 
individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1:Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 
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B5.5

. 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

2º ESO 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións orais , 
individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

 

 

10%  

(1 Punto) 
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PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
 I2: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 

 

 

3º ESO 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións orais , 
individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 
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CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos, 

mínimo 2 por avaliación) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 

 

 

 

 

 

4º ESO 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

 

 

 (0.5 Puntos) 
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PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións orais , 
individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos, 

mínimo 2 por avaliación) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 
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1º BACHARELATO 2º LINGUA 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións orais , 
individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 
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CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos, 

mínimo 2 por avaliación) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 

 

 

2º BACHARELATO 2ª LINGUA 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións orais , 
individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

 

 

10%  

(1 Punto) 
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PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 
 I2: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 

 

 

 

 

7.2.2.-Criterios de cualificación para a actividade presencial francés 1ª lingua en Bacharelato  

 

1º BACHARELATO 1ª LINGUA 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

(Écoute) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións e exposicións 
orais , individuais ou en 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 
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B2.4

. - 

B2.5

. 

grupo, na clase presencial. 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

Comprensión de textos 

modelo ABAU 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

Redacción modelo ABAU 

 

 

 

10%  

(1 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 20% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

modelo ABAU 

 I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos, 

mínimo 2 por avaliación, dos 
que se fará media) 

 

P3: Análise das producións do 

alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

 

 

 

70% 

 (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 70% 

 

 

 

2º BACHARELATO 1ª LINGUA 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
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BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Observación sistemática  

I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

(Écoute) 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I2: Producións e exposicións 
orais , individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Análise das producións do 
alumnado 

I2: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

Comprensión de textos 

modelo ABAU 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

Redacción modelo ABAU 

 

 

 

10%  

(1 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 20% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

P1: Observación sistemática 

 I1: Escala de observación 

 

P2: Probas específicas 

modelo ABAU 

 I2: Probas obxectivas e 
abertas (exames escritos, 

mínimo 2 por avaliación, dos 

que se fará media) 

 

P3: Análise das producións do 

 

 

 

 

 

70% 

 (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 70% 
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. alumnado 

I3: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
grupos 

 

 

7.2.3.-Criterios de cualificación para a actividade semipresencial francés 2ª lingua para a ESO E 

BACHARELATO 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Probas específicas 

 I1: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

PODERÁN SER 

REALIZADAS UNHA VEZ 

QUE SE INCORPORE O 

ALUMNO OU DE SER O 

CASO O PROFESOR 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

P1: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I1: Producións orais , 
individuais ou en 
Grupo. 
PODERÁN SER REALIZADAS 
UNHA VEZ QUE SE 
INCORPORE O ALUMNO OU 
DE SER O CASO O PROFESOR 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

 

P1: Análise das producións do 
alumnado 

I1: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

PODERÁN SER 

REALIZADAS UNHA VEZ 

QUE SE INCORPORE O 

ALUMNO OU DE SER O 

 

 

10%  

(1 Punto) 
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CASO O PROFESOR 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

PODERÁN SER REALIZADAS 

UNHA VEZ QUE SE 

INCORPORE O ALUMNO OU 

DE SER O CASO O PROFESOR 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Probas específicas 

 I1: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación) 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
Grupos 
PODERÁN SER REALIZADAS 
UNHA VEZ QUE SE 
INCORPORE O ALUMNO OU 
DE SER O CASO O PROFESOR 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 

 

 

7.2.4.- Criterios de cualificación para a actividade semipresencial para 1º e 2º de Bacharelato 1º lingua 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Probas específicas 

 I1: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

(Écoute) 

PODERÁN SER 

REALIZADAS UNHA VEZ 

 

 

 (0.5 Puntos) 
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QUE SE INCORPORE O 

ALUMNO OU DE SER O 

CASO O PROFESOR 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

 

P1: Análise das producións 

diarias do alumnado 

I1: Producións e exposicións 
orais , individuais ou en 
grupo, na clase presencial. 
PODERÁN SER REALIZADAS 
UNHA VEZ QUE SE 
INCORPORE O ALUMNO OU 
DE SER O CASO O PROFESOR 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Análise das producións do 
alumnado 

I1: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

Comprensión de textos 

modelo ABAU 

PODERÁN SER 

REALIZADAS UNHA VEZ 

QUE SE INCORPORE O 

ALUMNO OU DE SER O 

CASO O PROFESOR 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

Redacción modelo ABAU 

PODERÁN SER REALIZADAS 

UNHA VEZ QUE SE 

INCORPORE O ALUMNO OU 

DE SER O CASO O PROFESOR 

 

 

 

10%  

(1 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 20% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

P1: Probas específicas 

modelo ABAU 
 I1: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
Grupos. PODERÁN SER 

 

 

 

 

 

70% 

 (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 70% 
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B5.5

. 

REALIZADAS UNHA VEZ 
QUE SE INCORPORE O 
ALUMNO OU DE SER O CASO 
O PROFESOR. 

 

 

En caso de non ser posible realizar ditas probas dentro da avaliación correspondente, faranse na 

seguinte avaliación e teranse en conta para a media das tres avaliacións tanto en 2ª lingua na ESO 

e no Bacharelato, como en 1ª lingua en Bacharelato. 

 

 

7.2.5.- Criterios de cualificación para a actividade a distancia francés 2ª lingua para a ESO e 

Bacharelato 

 

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERA

CIÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

P1: Probas específicas 

 I1: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral). 

 

REALIZARANSE MEDIANTE 

DIFERENTES TAREFAS NA 

AULA VIRTUAL 

 

 

 (0.5 Puntos) 

 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

 

P1: Análise das producións  do 

alumnado 

I1: Producións orais , 
individuais . 

 
REALIZARANSE MEDIANTE 
DIFERENTES TAREFAS NA 
AULA VIRTUAL 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 
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CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Análise das producións do 
alumnado 

I1: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

REALIZARANSE 

MEDIANTE DIFERENTES 

TAREFAS NA AULA 

VIRTUAL 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I1: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

REALIZARANSE MEDIANTE 

DIFERENTES TAREFAS NA 

AULA VIRTUAL 

 

 

 

30%  

(3 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 40% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

 

P1: Probas específicas 

 I1: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
Grupos 
REALIZARANSE MEDIANTE 
DIFERENTES TAREFAS NA 
AULA VIRTUAL 

 

 

 

 

 

50% 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 50% 

 

 

 

7.2.6.-Criterios de cualificación para a actividade a distancia francés1º e 2º de Bacharelato 1ª lingua   

CO:Comprensión de textos orais 

PO:Produción de textos orais 

CE:Comprensión de textos escritos 

PE:Produción de textos escritos 

CL:Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 

 

BLOQ

UES 

 

ESTÁNDA

RES 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PONDERAC

IÓN 

 

 

CO 

 

 

 

B1.1. - B1.2. 

- B1.3. - 

B1.4. 

 

P1: Probas específicas 

 I2: Probas obxectivas e 

abertas (tests de comprensión 

oral) 

(Écoute) 

 

 

 (0.5 Puntos) 
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REALIZARANSE MEDIANTE 

DIFERENTES TAREFAS NA 

AULA VIRTUAL 

 

PO 

 

 

 

 

B2.1. - B2.2. 

- 

B2.3

. - 

B2.4

. - 

B2.5

. 

 

P1: Análise das producións  do 

alumnado 

I1: Producións e exposicións 
orais , individuais ou en 
Grupo. 
REALIZARANSE MEDIANTE 
DIFERENTES TAREFAS NA 
AULA VIRTUAL 

 

 

 

 (0.5 Puntos) 

  

 

 

 

 

 

Total 10% 

CE 

 

 

 

 

B3.1. - B3.2. 

- B3.3. - 

B3.4. 

P1: Análise das producións do 
alumnado 

I1: Traballos de aplicación e 

síntese, textos escritos e textos 

en liña. 

Comprensión de textos 

modelo ABAU 

REALIZARANSE 

MEDIANTE DIFERENTES 

TAREFAS NA AULA 

VIRTUAL 

 

 

10%  

(1 Punto) 

 

 

PE 

 

 

 

 

 

B4.1. - B4.2. 

- B4.3. - 

B4.4. 

P1: Probas específicas 
I2: Probas obxectivas e  

abertas (exames escritos e/ou 

traballos de investigación) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións escritas, 

individuais ou en grupos. 

Redacción modelo ABAU 

REALIZARANSE MEDIANTE 

DIFERENTES TAREFAS NA 

AULA VIRTUAL 

 

 

 

10%  

(1 Puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 20% 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

B5.1. - B5.2. 

- 

B5.3

. - 

B5.4

. - 

B5.5

. 

P1: Probas específicas 

modelo ABAU 
 I1: Probas obxectivas e 

abertas (exames escritos, 
mínimo 2 por avaliación, dos 

que se fará media) 

 

P2: Análise das producións do 

alumnado 

I2: Producións orais e/ ou 
escritas, individuais ou en 
Grupos 
REALIZARANSE MEDIANTE 

 

 

 

 

 

70% 

 (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 70% 
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DIFERENTES TAREFAS NA 
AULA VIRTUAL 

 

7.3.- Criterios de cualificación e promoción na ESO e Bacharelato 

7.3.1.-Deseño da avaliacióni nicial 

 

Realizaráse durante os primeiros días do curso e no tempo marcado polo Xefatura de estudos unha 

avaliación inicial de coñecementos previos do alumnado de diferentes cursos e o seu carácter será apenas 

informativo e non se terá en conta para as notas das avaliacións ordinarias ou extraordinaria. Esta 

avaliación,  consistirá: 

1) na observación, competencia lingüística e capacidades do alumnado en actividades na aula. 

2) nunha proba específica (ou as que se consideraren convenientes segundo curso e nivel a partir 

de 2º de ESO). 

En ambos os casos vanse observar no alumnado polo menos os seguintes aspectos: 

• comprensión lectora  

• expresión escrita (coherencia, cohesión, puntuación, ortografía), 

• gramática  

• O referente da proba van ser os grados mínimos estabelecidos nos cursos anteriores, salvo para 1º 

de ESO, que na gran maioría dos casos é a primeira vez que cursan francés. 

Medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial: 

No caso de  observarse que os resultados non chegan aos niveis esperados, será preciso tomar medidas 

en función dos casos, podendo aplicar medidas (individuais ou colectivas) de repaso ou de reforzo no 

inicio do curso, das unidades didácticas ou dos contidos concretos que se fosen tratar. 

Cada alumno/a debe recibir unha atención individualizada, tendo en conta os seus coñecementos, as 

súas aptitutes e o seu nivel competencial inicial, así como a súa maneira de interactuar dentro do 

grupo-clase no que se atopa inmerso/a. 

 

7.3.2.- Avaliación ordinaria 

 

O alumnado será debidamente informado a comezos de curso de cales son os criterios de 

cualificación que se van aplicar. 

A Dirección do centro, en base ao que se decida en Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

determina como se reparten os tres periodos de avaliación ao longo do curso. 

A participación nas probas orais e escritas e a entrega ou presentación en prazo dos traballos e 

deberes solicitados son obrigatorias. Calquera impedimento á hora de respectar as normas 

establecidas deberá ser debidamente xustificado para poder recuperar ditas probas ou traballos. 
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No caso de que un/unha alumno/a non se presente a unha proba na data estipulada e que esa falta 

de asistencia non sexa debidamente xustificada, o/a alumno/a non poderá recuperar dita proba. O 

profesorado elaborará posteriormente unha proba específica para o alumnado en cuestión, que 

recollerá toda a materia da que non se examinase no seu momento. 

Faise constar tamén que en caso de faltas de asistencia repetidas coincidindo con probas escritas 

e/ou orais, esas faltas deberán ser debidamente xustificadas mediante a presentación do pertinente 

documento escrito (certificado médico, certificado de asistencia a visita ou probas médicas, 

convocatoria oficial por parte de calquera organismo público ou privado, etc.). 

Asi mesmo,  o feito de non presentar os deberes feitos ou os traballos escritos solicitados no 

prazo establecido acarreará unha penalización de 0.20 puntos  no caso de 2ª Lingua e 0.30 puntos en 

1ªLingua, tanto en deberes como en traballos. 

Nas probas escritas de avaliación, o alumno/a debe acadar como mínimo o 40% da ponderaciín 

en 2ª lingua e o 50% en 1ª lingua con relación á proba. 

No caso de negarse a realizar unha proba oral, o alumnado implicado non poderá recuperar 

dita proba. A proba constará como “non presentada” e coa cualificación numérica de 0. 

 

Finalmente, queremos subliñar que, calquera irregularidade na realización das diferentes probas por 

parte dos alumnos comportará a anulación destes. Consideranse irregularidades as “chuletas”, copiar 

probas doutros alumnos, dos apuntamentos ou do libro, usar axudas electrónicas, intercambiar exames ou 

información oralmente entre alumnos, así como calquera outra axuda non permitida. 

 

En cada un dos tres periodos de avaliación, o alumnado recibirá unha avaliación numérica, 

froito da suma das medias obtidas nos distintos apartados anteriormente expostos. 

Ao rematar o curso no mes de xuño, o alumnado recibirá unha nota final resultado da media das tres 

notas de avaliación obtidas ao longo do curso, sempre e cando en  todas as avaliación tivera una nota 
superior a 5 ou de ser o caso alguna avaliación con 3 ou 4 e que poida compensar e acadar a media de 

5. 

O alumno/a da ESO, en caso que  teña alguna avaliación con menos de 3, terá a oportunidade de 
facer una recuperación ao comezo do seguinte trimestre. 

Igualmente, o alumno/a que non acade un 3 en ninguna das avaliacións deberá ir á proba final de 

xuño. 

O alumno/a de Bacharelato, tanto para 1ªlingua como para 2ª lingua que non acade un 3 en 

alguna avaliación parcial trimestal, terá a oportunidade facer una recuperación ao comezo do seguinte 
trimestre.Igualmente, o alumno/a que non acade un 3 en ninguna das avaliacións deberá ir á proba 

final de xuño. 

 

O curso considerarase superado en xuño se obtén unha media igual ou superior a 5. 

 

O alumnado que non acade unha nota final igual ou superior a 5, segundo o exposto anteriormente 

para o cálculo da nota final de xuño, deberá presentarse a unha proba extraordinaria en xuño  que 

derivará nunha nota de avaliación extraordinaria, que deberá ser igual ou superior a 5 para 

determinar que a materia foi superada. 

 

7.3.3.-Avaliación extraordinaria de xuño. 

- A avaliación extraordinarioa de xuño será presencial, na data marcada pola Xefatura de Estudos 

e tendo en conta os seguintes parámetros.  

- En caso de ter que realizarse online, o profesorado do curso correspondente en colaboración co 

departamento,  elaborará material, igualmente acorde con estes parámetros, pero para ser 

entregado online, na Aula Virtual, no día da data marcada. 
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BLOQUES 
 

PONDERACIÓN avaliación extraordinaria xuño 
 

 Para a ESO e Bacharelato 2ª 
Lingua 

 
Comprensión de textos 

escritos 
20% (2 Puntos) 

Produción de textos 
escritos 

20% (2 Puntos) 

Coñecemento da 
lingua, e consciencia 

intercultural e 
plurilingüe 

60% (6 Puntos) 

 

 

 
BLOQUES PONDERACIÓN  

 Para  Bacharelato 1ª Lingua 
 

Comprensión de textos 
escritos 

10% (1Puntos) 

Produción de textos 
escritos 

20% (2 Puntos) 

Coñecemento da 
lingua, e consciencia 

intercultural e 
plurilingüe 

70% (7 Puntos) 

 

7.3.4.- Avaliación de pendentes 
 

No presente curso non contamos con alumnado coa materia pendente. 
 
 

7.3.5.-Avaliación por competencias 

 

Paralelamente á cualificación numérica que recibe o alumnado en cada materia, tamén haberá unha 
avaliación por competencias que valorará o grao de adquisición das distintas competencias clave. 

Tendo en conta que varias materias e polo tanto varios Departamentos dedácticos contribuímos á 

adquisición dunha determinada competencia clave, a avaliación por competencias deberá ser 

colexiada. 

É dicir que os responsables das materias que contribúen a adquisición dunha determinada 

competencia clave deberán reunirse para decidir de maneira colectiva en que medida o alumnado 

adquiriu dita competencia clave, tanto para os aprobados na avaliación ordinaria como extraordinaria. 

 

8.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Cando se detecten no alumno/a determinadas dificultades que interfiran no alcance dos mínimos de 

maneira global ou, de ser o caso, altas capacidades será preciso adaptar o currículo ás súas necesidades. 

As modificacións afectarán apenas á metodoloxía, ao tipo de actividades e aos instrumentos e 

procedementos de avaliación. Tamén poderán modificarse lixeiramente os contidos. 

No caso de que as características que presente o alumno en relación co ámbito escolar provoquen que non 

sexa capaz de atinxir o grado mínimo de consecución proposto para o curso en que se encontre contaremos 

co apoio do departamento de Orientación para decidir a medida a adoptar con base nos contidos que se 

encontran nesta programación. Así mesmo, na medida das posibilidades, o departamento de francés 
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deberá fornecer de material didáctico adaptado para cada caso concreto. 

Teremos en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa e en proceso de formación 

permanente pode achegarlle ao grupo elementos positivos, factores de enriquecemento e de variedade na 

clase. Todo iso axúdanos: os alumnos en tanto que individualidades por separado progresan a ritmos 

distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou 

sociais). 

Para cada caso concreto, o departamento elaborará material complementario ou de reforzo, que será 

supervisado polo profesorado de aula. Entre este material destacamos o material do libro do profesor, do 

caderno de vacacións e material seleccionado da rede. 

 

O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, dándolle un tratamento 

globalizado ao traballo por medio: 

▪ Da adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 

▪ Das propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e 

produtiva para os alumnos. 

▪ Do método de traballo, que propón exercicios repetitivos, cancións, xogos, pequenas redaccións, 

debuxos, etc. 

▪ Da planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a 

comunicación para que poidan ser traballados polos alumnos con diferentes niveis. 

▪ Do fomento da participación e da colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa 

que posibilita o traballo en parellas e, sobre todo, en equipo. Unha actitude positiva de traballo e 

unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu rendemento 

posterior. O profesor axudará a que os alumnos sexan conscientes diso. 

 

9.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

O profesorado non só avaliará as aprendizaxes do alumnado senón tamén os procesos de ensino e a 

propia práctica docente. 

demais de avaliar o seu traballo docente desde un punto de vista metodolóxico, cada profesor debe 

analizar a súa capacidade para xestionar o grupo/clase, para traballar a diversos niveis, para chegar á 

diversidade do alumnado con todo tipo de actividades e modos de avaliación. 

Co fin de axudarnos a avaliar e a mellorar a nosa tarefa docente, os profesores de francés disporemos 

do seguinte cuestionario, que derivará nas pertinentes tomas de decisión sobre posibles medidas de 

corrección, no seo do departamento de Francés nas reunións periódicas que se levarán a cabo: 

 

  

SI 

 

NON 

Son capaz de utilizar 

diferentes técnicas 

metodolóxicas (traballo 

cooperativo, TIC) 

  

 

Planifico eficazmente as 

actividades a realizar na 

clase. 
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Teño unha actitude 
positiva cara aos alumnos 

na miña clase de francés. 

  

Son capaz de abordar 

comportamentos 

disruptivos dunha maneira 

correcta e 
apropiada. 

  

Utilizo unha gran variedade 

de procedementos e de 

instrumentos de avaliación. 

  

 

Desenvolvo nos meus 

alumnos a auto-avaliación e 

a co-avaliación. 

  

Falo cos meus alumnos 
sobre os seus progresos e as 

súas dificultades de 

aprendizaxe. 

  

Estou regularmente en 

contacto cos titores dos 

alumnos para 

informarlles sobre o 

proceso de ensino-

aprendizaxe. 

  

 

 

 

 

10.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora, a expresión oral e escrita: Consoante a natureza da materia e como xa se 

especificou ao longo de toda esta programación. 

 Comunicación audiovisual e tecnoloxías da información e da comunicación: Usar e aproveitar 

os avances tecnolóxicos da información e da comunicación como parte da práctica educativa e para a 

aprendizaxe a través da elaboración de materiais, traballos... 

 Educación cívica e constitucional: Respectar a diversidade lingüística de España, e en especial 

a de Galicia, como dereito constitucional e fomentar comportamentos cívicos. 

 Realizar tarefas en grupo para estabelecer e mellorar a relación duns alumnos cos outros. 

 A fin de aceitar as opinións alleas e defender as propias fomentar o uso dun vocabulario e unhas 

formas de expresión non discriminatorios nas producións orais e escritas do alumnado. 

 Para dialogar, debater ou expor temas, xuízos e opinións, respectar as regras propias do 

intercambio comunicativo e non ferir a sensibilidade do receptor. 

 Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 

violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia e tratamento do 
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Holocausto xudeu: Mostrar como exemplo a actitude de aprecio, respecto e cordialidade na relación de 

convivencia cos demais, non só no trato do profesorado co alumnado, senón tamén nos contidos das 

lecturas e doutros materiais didácticos. 

 Fomentar o uso da lingua con coherencia, corrección e adecuación para estabelecer e mellorar a 

relación cos demais, para expresar sentimentos e para participar nas actividades colectivas de forma 

solidaria e respectuosa. 

 Promover a non violencia, veña de onde viñer, a paz e a defensa dos dereitos humanos como bases 

da convivencia e do respecto aos demais, sexa cal for a súa condición. 

 Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial: Favorecer aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico nas producións 

do alumnado, tanto en traballos, investigacións e opinións como na vida diaria nas aulas. 

 Educación vial e seguridade viaria: Reflexionar sobre a propia conduta como viandante, 

viaxeiro, condutor... co obxectivo de coñecer e apreciar a necesidade e respecto, en calquera 

circunstancia, das normas de circulación como medio de organización e de prevención de 

accidentes. 

- Así mesmo, continuarán a traballarse os seguintes elementos para unha máis completa formación 

de cidadáns autónomos e competentes: 

-  Educación do consumidor: Ao interpretar e comprender mensaxes propagandísticas e 

publicitarias, favorecer a actitude crítica ante expresións e contidos que promovan o consumismo, 

co fin de aprender a discernir o esencial do superfluo, valorando e aceitando o primeiro. 

-  Educación sexual e afectiva: Interesarse por coñecer, respectar e apreciar os compañeiros 

e compañeiras indistintamente e manifestar sentimentos de cordialidade, estima e afecto cara aos 

demais. 

-  Relacionarse coas persoas, indistintamente do sexo ao que pertenzan, aceitando a propia 

personalidade e a dos demais. 

-  Valorar e apreciar nos textos literarios os diferentes sentimentos, emocións e 

manifestacións de aprecio e afecto cara ao outro sexo. 

-  Educación ambiental: Un modo de rexeitar comportamentos sociais que causan a 

deterioración paulatina do ambiente é razoar propostas para a súa conservación e así 

comprometerse persoalmente coa súa mellora e conservación, mediante a elaboración de 

mensaxes propagandísticas que fomenten o respecto e o coidado da natureza e o fomento de 

actitudes responsábeis, como son o aforro de enerxía, de papel, de auga, etc. no propio centro. 

-  Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos: Recoñecendo a 

capacidade de cada un dos compañeiros e compañeiras para desempeñar tarefas comúns, así como 

respectando e valorando as opinións alleas, favorecer a predisposición ao traballo en grupo para a 

resolución de actividades, por medio de agrupamentos heteroxéneos entre rapaces e rapazas. 

-  Mostrar unha actitude crítica ante situacións ou mensaxes orais ou escritos nos que se 
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produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo para crear a disposición idónea para 

respectar, en calquera situación da vida cotiá e na propia forma de expresión, a igualdade de 

oportunidades para ambos os sexos. 

-  Favorecer, en mensaxes verbais e non verbais, un vocabulario adecuado e preciso de 

maneira que non sexa discriminatorio en función do sexo ao que se refira. 

-  Educación para a saúde: Comprender a necesidade de seguir uns hábitos e unhas 

condutas determinadas é esencial para favorecer unha boa saúde e así valorar os diferentes 

aspectos que contribúen a ela: a hixiene, a alimentación, o deporte... 

-  Educación responsable do lecer e tempo libre: Identificar os compoñentes do lecer e o 

seu uso (descanso, xogo, diversión, actividades ao ar libre, etc. mas sobre todo incidindo na 

promoción da lectura como fonte de pracer) para a concienciación das necesidades básicas da 

vida, incluído o desfrute das propias capacidades e posibilidades. 

-  Promover a importancia da actividade física e deportiva no tempo libre, a utilización 

racional de internet e das novas tecnoloxías e máis o fomento da curiosidade e o interese pola 

novidade, que posibiliten a creación de afeccións e o cultivo de diversos intereses, con sentido 

creativo ou lúdico. 

 

A metodoloxía que eliximos nos distintos cursos favorece o traballo en grupo, o cal incide 

directamente na competencia social do alumnado: 

• Os códigos de conduta a respectar en xeral na vida cotiá tamén deben ser respectados no 

marco educativo e na aula, no grupo-clase e nos subgrupos de traballo. No seu traballo cotiá, 

o alumnado vese animado a respectar as normas de cortesía, a saudarse, a respectar as quendas 

de palabra, a escoitar os demais, a respectar os seus esforzos para darse a entender malia as 

dificultades. 

• Segundo van pasando os textos e as actividades, o alumnado aprende a respectar as nocións 
fundamentais de individuo, de grupo, de organización do traballo, de igualdade entre homes 

e mulleres e de non discriminación, de sociedade e de cultura. O descubrimento dunha 
realidade diferente da súa propia, a do mundo francófono, dálle a oportunidade de adoptar 

unha actitude aberta e tolerante. 

• A competencia social está ligada ao benestar persoal e colectivo, que esixe entender como  os 

individuos poden asegurarse un estado óptimo de saúde física e mental. Nese sentido, os 

documentos presentes no método relativos á ecoloxía, ás boas posturas, á importancia dunha 

boa alimentación e do exercicio do deporte, contribúen a desenvolver esta competencia. 

 

Ademáis,para reforzar  a competencia social e cidadaá, dende o departamento fomentamos a 

participación do alumnado nas actividades do centro e en particular nas actividades propostas polas 

Escolas Asociadas á UNESCO. 

 

11.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

O departamento de francés contribúe ao plan lector coa selección e difusión de lecturas de autores 

francófonos de tódolos xéneros. Nos cursos de bacharelato temos un dossier de lectura trimestral que 

colgamos no blog do departamento.Nos cursos de Bacharelato utilizamos libros de lectura na hora de 

reforzo de 1ª lingua. Un dos xéneros máis utilizados é a poesía que tamén compartimos en diferentes 

celebracións e actividades do centro, como o Día da Paz ou o Dia da Poesía. 



200  

Selecciónn de libros adaptados por niveis que están dispoñibles na biblioteca do centro e no 

departamento: 

 

 

 
 

12.- COLABORACIÓN NOS PROXECTOS DE CENTRO 

 

▪ Participación en proxectos de innovación educativa 

▪ Proxectos interdisciplinares 

▪ Actividades na biblioteca, nas diferentes celebracións e commemoracións 

▪ Proxectos UNESCO, nas liñas de igualdade, cultura de paz e patrimonio. 

 

13.- EDUCACIÓN CÍVICA E  CONVIVENCIA 

 

Para informar, motivar a reflexión e espertar a solidariedade arredor de problemática de interese 

xeral, o departamento de francés dedicará tempo de análise e comparación intercultural, realizando 

actividades normais de aula que traten estas problemáticas globais e colaborando con outras áreas 

do centro en actividades extraordinarias e/ou complementarias. Dende hai varios anos 

participamos activamente nas actividades de igualdade como o 25 de novembro ou o Día da 
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Muller. 

 

14.-USO DAS TIC 

 

Liñas de intervención 

Preséntanse contidos e actividades apoiadas nas novas tecnoloxías: encerado dixital, internet… 

 

Uso de recursos dixitais na comunicación co alumnado: a través de email, aulas virtuais, blogs, ... 

 

Promóvese a alfabetización dixital: uso do rato, teclado, tableta, acceso a internet, procesador de 

textos,... 

 

Empréganse recursos informáticos e tecnolóxicos como instrumentos de creación, integración e medios 

de expresión das ideas propias de cada un: aplicacións tipo power point, prezzi, stopmotion, etc, ... 

 

Lévase a cabo aprendizaxe por investigación: procura de información, selección, organización, 

elaboración e presentación da información. 

 

 

A contribución da materia de  1ª e 2ª lingua estranxeira á competencia no tratamento da 

información e á competencia dixital é esencial. O tratamento da información vaise traballar desde esta 

área como un contido específico a través de actividades que requiran do alumnado o manexo de fontes 

informativas en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o seu procesamento posterior. 

Da mesma maneira a contribución á competencia dixital vai ser continua, desde o uso das TIC 

para a creación de distintos contextos comunicativos: chats, correo eletrónico etc…, pasando polo uso de 

distintas ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, Internet, presentacións de 

PowerPoint… ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das linguas: programas de software 

específicos, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores automáticos etc.  

 

O alumnado usará as TIC con certa autonomía para buscar información, producir textos a partir 

de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo electrónicos e para esteblecer relacións persoais orais e 

escritas. Para iso en bacharelato polo menos unha hora á semana o alumnado irá á aula de informática 

para facer exercicios en liña de vocabulario, gramática,traballos de civilización, enviar correos 

electrónicos etc.  

Na ESO  reservarase unha sesión semanal na aula de informática para o uso das TIC (en 3º e 4º), 

en 1º sumámonos a EDIXGAL e 2º contamos con aulas Abalar. Tamén utilizaremos as tablets na aula ou 

na biblioteca. 

O departamento conta tamén cun blog para difusión de actualidade, prensa, literatura, música, 

traballos e actividades do alumnado. 

En todos os cursos traballarase coa Aula virtual do centro. 

. 

 

 

15.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 

Liñas xerais: 

 

Realizar varias actividades relacionadas coa cultura e gastronomía francesa 

Non se levará a cabo a excursión a París debido  á situación de pandemia. 

Colaborar coas actividades de Escolas asociadas á UNESCO  

Colaborar no plan de Igualdade do centro 
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16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 

DE MELLORA 

 

Co fin de velar por que os procesos de ensino e de avaliación que se desenvolven nas aulas se axusten 

á Programación didáctica e ás necesidades educativas do alumnado, levarase a cabo cando menos 

unha reunión dos membros do Departamento mensualmente, e unha reunión cada trimestre, ao final 

de cada avaliación, para facer seguimento do grao de desenvolvemento da Programación e dos 

resultados obtidos. 

Despois de cada avaliación, non só valoraremos os resultados do alumnado individualmente para así 

poder detectar posibles alumnos/as con necesidades educativas especiais, senón que valoraremos 

tamén os resultados dun grupo a outro para así poder detectar posibles desviacións. 

É dicir que se a porcentaxe de éxito dun grupo determinado ou dun nivel determinado fronte a outros 

é significativamente inferior, estudaremos os motivos que dan lugar a este situación, para así poder 

tomar as medidas oportunas, que poden incluír ou non unha modificación da programación didáctica. 

Os contidos e as decisións que se tomen nestas reunións de coordinación quedarán recollidos nas 

correspondentes actas do Departamento. 

Estas xuntanzas serán de especial interese para coordinar o traballo de profesores que compartan un 

mesmo nivel educativo. 

Tamén serán unha oportunidade para buscar solucións colexiadas ante eventuais problemas ou 

dificultades relacionados co desenvolvemento desta programación. 

 

 

 

As Neves a 15 de setembro de 2021  

Asdo 

Rosa Pérez Álvarez 

 

Xefa do Departamento de Francés 


