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1. INTRODUCIÓN. 

 

A Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) que  ven 

modificar a presente Lei de Educación (LOE) incide  nas esixencias e necesidades dunha 

sociedade cada vez máis pluricultural e na importancia da aprendizaxe das linguas segundo as 

directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco Común Europeo de Referencia para as 

linguas (MCER). 

A implantación da nova lei completouse xa durante o ano ecolar 2019-20 en todos os cursos da 

ESO e BACHARELATO. 

As linguas estranxeiras abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, 

transmiten o coñecemento de valores e  crenzas compartidas por grupos sociais doutros países o 

que resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento 

integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa 

unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición 

de contidos  e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do 

alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas 

próximas, a materna e ambientais. 

A aprendizaxe da Lingua Estranxeira caracterízase polo seu enfoque comunicativo (os 

recursos e actividades empregadas así o deben asegurar), formativo (as actividades deseñadas 

deben favorecer actitudes de respeto e tolerancia) e global (pola interrelación dos diferentes 

contidos: gramaticais, léxicos, fonéticos e culturais) cuio fin é acadar a competencia comunicativa 

(comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita en diferentes situacións e rexistros). 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, 

mediante os coñecementos adquiridos, ha ser capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, 

é  dicir, poñer en práctica e demostrar habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes 

situacións en diferentes contextos. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos 

similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as 

linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha 

lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas 

demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos 

diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de 

comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua 

pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas 

nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura 
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dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que 

ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e 

sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do 

uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida 

diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a situación de minorización da 

lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso 

favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se 

venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por 

prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co 

nivel de usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a 

utilización adecuada e eficaz de ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións 

comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.  

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque 

metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do 

alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e 

niveis de dominio con que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha 

persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto implica un 

tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de 

Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos 

similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que 

conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as 

súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero hai 

determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as 

áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser presentados só nunha lingua 

pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas 

linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o 

profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e de 

Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun 

currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas nas que un/unha aprendiz sexa capaz 

de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 

lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a 

tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a 

realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, 

pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
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2. CONTEXTO 

 
2.1. O Centro 

 

Datos do Centro: 

 
IES Pino Manso - Código 36007011 
C/ Antonio Palacios, 76 
36400 – O porriño (Pontevedra) 

886 11 03 92 

ies.pinomanso@edu.xunta.es 
 

 

O IES Pino Manso é un centro situado no Val da Louriña. Dende a súa construción, no 

curso 1966-67 acolle alumando de toda a contorna, tanto do centro urbano como das 

parroquias limítrofes, especialmente de Atios, Cans e Carracido.  

CENTROS ADSCRITOS 
 
CEIP Plurilingüe de Atios 

CEIP Xosé Fernández López 

CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga 

 
ENSINANZAS QUE OFERTA O CENTRO 
 
ESO 

BACHARELATO (nas pólas de Humanidades, C. Sociais e Científico) 

FP BÁSICA Informática de Oficina 

 
ALUMNADO 
 
1º ESO: 4 grupos 

2º ESO: 4 grupos 

3º ESO: 3 grupos 

4º ESO: 3 grupos 

1º BACHARELATO: 3 grupos 

2º BACHARELATO: 3 grupos 

FP BÁSICA I (Informática de oficina) 

FP BÁSICA II (Informática de oficina) 

 
 
 

javascript:void(0)
mailto:ies.pinomanso@edu.xunta.es


                        

CARACTERÍSTICAS SINGULARES 
 
• Maioritariamente alumnado do Porriño. Os  centros adscritos dos cales os recibimos, na ESO son 

o CEIP  Fdez. López. e Atios; no Bacharelato, a estes únense os procedentes do centro concertado 

Hermanos Quiroga. Actualmente contamos con 484 alumnos/as matriculados/as. 

• E-Dixgal (1º, 2º ,3 e 4º de ESO) 

• Tradición en aprendizaxe cooperativa 

• Desdobres en idiomas (en grupos de máis de 25) e en materias instrumenta is (en grupos de 

máis de 25 na ESO) 

• Intervencións individuais e de aula por parte da PT do centro 

• Plan de mellora de Bibliotecas Escolares 

• PFPP (Programa de formación permanente do profesorado) 

• Contratos programa (Iguála-T, Inclúe-T e Eduemociona) 

• Plan proxecta 

Durante o presente curso escolar e en consecuencia co estipulado nos protocolos COVID retómase 

a posta en marcha de certas medidas  de atención á diversidade que quedaran en suspenso no 

curso 2020’21 e que teñen un longo arraigo no centro, coma: 

- O reforzo individual fóra da aula daqueles alumnos que presentan un cadro de NEAE, isto é, 

Necesidades especiais de apoio educativo levado a cabo polo profesorado de Pedagoxía 

Terapeutica. 

- Os Agrupamentos Flexibles . 

-Os desdobres . 

O IES Pino Manso conta cunha ampla oferta de materias troncais de opción, específicas e 

de libre  configuración que posibilita que o alumnado confeccione o seu currículo segundo o 

seus intereses. Desenvólvese un ensino-aprendizaxe baseado na metodoloxía didáctica activa 

e participativa, aprendizaxe cooperativa e por proxectos. 

A relación coa  comunidade escolar establécese publicamente mediante a web 

www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso 

Como centro de carácter público, no IES Pino Manso, o labor educativo estará presidido por 

un principio de neutralidade ideolóxica, que rexeita calquera tipo de adoutrinamento e 

sectarismo. Nel primará a educación en igualdade de sexos, xustiza, liberdade, solidariedade, 

etc. Primará o principio de inclusión con rexeitamento de calquera tipo de discriminación, por 

razón de sexo, raza, nacemento, capacidade económica, conviccións políticas ou relixiosas, así 

como por calquera tipo de discapacidade física ou psíquica. Estará tamén presente a valoración 

da paz, o respecto pola dignidade humana e o rexeitamento de calquera tipo de violencia, tanto 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso
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física como verbal. En definitiva unha formación integral e integradora que prepare ao 

alumnado para unha vida persoal, profesional e social plena. 

2.1.1. Contexto sociocultural e características do alumnado. 

 

O IES Pino Manso atópase situado no espazo urbano da vila do Porriño, nunha zona 

industrializada que comezou a fraguarse a finais do século XIX coa apertura en 1881 da liña do 

ferrocarril Ourense –Vigo. A case totalidade do alumnado da ESO procede da zona urbana da vila 

do Porriño e das parroquias de Atios e Cans. Nos cursos de bacharelato a procedencia amplíase a 

parte das parroquias do termo municipal e aos concellos veciños, en especial Mos e Salceda de 

Caselas. O alumnado da ESO procedente das parroquias citadas emprega o transporte escolar. 

 

2.2. Obxectivos xerais adaptados ao contexto do centro. 

 

Tendo en conta as particularidades do centro e as circunstancias sociais, culturais, económicas 

do noso alumnado, fíxanse como obxectivos xerais: 

- Propiciar unha convivencia tolerante, respectuosa, democrática e participativa entre todos 

os membros da comunidade educativa. 

- Potenciar un clima de cálida acollida ao alumnado de nova incorporación, en especial ao 

inmigrante, co fin de facilitarlle unha rápida integración no centro e na vida social exterior. 

- Progresar no uso da lingua galega, como un ben cultural propio da nosa comunidade. 

- Acrecentar o desenvolvemento da personalidade e capacidades individuais do alumnado. 

- Potenciar  o  traballo  en  grupo,  a  colaboración  entre  o  alumnado  e  a  aprendizaxe 

cooperativa. 

- Fomentar hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade do alumnado. 

- Incrementar o uso de novas tecnoloxías da información e comunicación que lle permitan ao 

alumnado progresar autonomamente e ir construído o seu coñecemento. 

- Desenvolver as capacidades creativas e espírito crítico. 

- Establecer programas de corrección e prevención de dificultades, a partir do estudio dos 

resultados educativos e das probas de diagnóstico. 

- Potenciar a comprensión das Normas de Convivencia, como documento que permite 

mellorar a vida cotiá no centro en todos os seus aspectos. 

- Fomentar o respecto e igualdade de dereitos e deberes entre alumnas e alumnos. 

- Adoptar   medidas   formativas,   xustas   e   equitativas,   na   corrección   de   faltas   de 

comportamento. 

- Fomentar a participación e colaboración de todos os membros da comunidade educativa. 
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- Fomentar accións e hábitos de hixiene persoal e limpeza do centro como valor singular da 

educación medioambiental e do respecto do traballo alleo, en especial dos servizos de 

limpeza. 

 

2.3. O Profesorado 

 

 Composición do Departamento de Francés: 

 

 Profesora de francés con destino definitivo  e Xefa do Departamento: 

Dª. Mª Lourdes Manteiga Gorgal.  

 Profesora de francés con destino definitivo :  

Dª. Mª  Sol Blanco Lamosa 

 

 Recursos humanos, espaciais e materiais: 

 

 Recursos humanos complementarios 

- Equipo orientador 

 
 Recursos espaciais e materiais. 

O uso dos medios dos que o departamento de francés habitualmente dispón vese reducidos 

durante o  presente curso escolar por esixencias dos protocolos que a pandemia está a impoñer, 

sobre todo, no que atinxe ao uso dos espazos e á posición do alumnado nas aulas. Dentro dos 

recursos aos que a situación obriga a renunciar, os que máis condicionan a práctica docente 

son:  

 

 A distribución dos espazos na aula, deseñada para manter unha distanza de seguranza e 

impedir  o contacto entre o alumnado o que condiciona totalmente a metodoloxía a 

empregar. As dinámicas de Aprendizaxe cooperativa habituais ata agora son inviables nesta 

nova situación, así como o tradicional traballo por parellas, dada a proximidade esta forma 

de traballar implica. 

 

Cada grupo clase contará cos recursos dos que a súa aula dispoña: 

 
- Medios audiovisuais como  encerado tradicional e interactivo. 

- Ordenadores persoais para cada alumno/a da ESO. 

- Taboleiro de cortiza para proxectos e información 

- Material inventariado e almacenado no Departamento ou na Biblioteca: Dicionarios, libros, 

vídeos, películas, CDs, DVDs, revistas, cómics, xogos... 
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2.4. O Alumnado de FLE (Francés Lingua Estranxeira) 

 

 Características xerais do alumnado. 

No presente curso escolar coménzase a impartir a materia de Francés 1ª Lingua 

Estranxeira, algo que dende o Departamento se viña reclamando dende hai tempo ao 

abeiro da Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da ESO 

na Comunidade de Galicia para poder ofertar a materia de Francés como 1ª Lingua 

Estranxeira).  

A diferencia de cursos anteriores, e ante a falta de alumnado,  o departamento deixa de 

impartir a súa materia nos niveis de 4º ESO e 1º e 2º BAC, polo que debe asumir horas de 

materias afíns: 4 horas de Lingua Castelá e 8 horas de Lingua Galega, en 1º ESO. 

  

 O reparto de grupos por profesora queda reflectido no libro de actas do 

Departamento chegando a cubrir 17 horas lectivas a profesora Sol Blanco e 17h a Xefa de 

Seminario, Mª Lourdes Manteiga Gorgal. 

  

 

 Características dos distintos grupos. 

 

- 1ºESO 1LF ( A) / 2LF (A, B, C e D ) – Proxecto Abalar-Edixgal 

 

É un grupo que se está a iniciar na materia e que  ten unha madurez propia da súa idade polo que 

os obxectivos e as estratexias que se utilizarán serán de carácter máis infantil e lúdico que noutros 

niveis. Durante o presente curso escolar o alumnado deste nivel contará con libros electrónicos 

proporcionados pola Consellería de Educación, traballaremos con NETEX, propostos na plataforma 

MOODLE EVA dentro do Proxecto EDIXGAL, evolución do Abalar. Seguindo ás directrices da 

LOMCE, algúns alumnos con NEAE recibirán aulas de apoio en determinadas materias estando 

exentos da materia de francés que ten carácter obrigatorio no 1º nivel da ESO. Neste nivel  

desaparecen os Desdobres dos que habitualmente se beneficiaba o alumnado da materia e que 

permitían un enfoque máis práctico á lingua. 

 

- 2ºESO 2LF (A, B , C e D)  
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 Neste curso a materia de segunda lingua estranxeira é de carácter obrigatorio por segundo 

ano. A madurez do grupo é maior que en 1ºESO, polo que as estratexias seguirán a ser lúdicas 

pero menos infantís. O alumnado de FLE deste nivel tampouco contará cos beneficiosos 

desdobres. Seguindo ás directrices da LOMCE, algúns alumnos con NEAE recibirán apoio nas 

materias pertinentes durante as clases de francés estando exento desta materia, a pesar do seu 

carácter obrigatorio en 2ºESO.   

 

- 3ºESO 2LF (A e B/C)  

 Neste nivel contamos con dous grupos de francés 2LE. A idade e motivación destes 

alumnos, así coma os coñecementos previos adquiridos ata o de agora, permitirá, dentro dun 

marco lúdico, profundar na cultura e na lingua con máis documentos auténticos e con contidos 

máis complexos como por exemplo o humor francés, a prensa actual, etc.  

  

En todo caso, a temporalización e o avance nos contidos para alcanzar os estándares de 

aprendizaxe no tempo non serán sempre lineais, xa que en moitos casos a actualidade e a 

excepcionalidade da situación que estamos a vivir por mor da COVID-19  fan que o devir da 

programación sufra cambios no ritmo de traballo sen prexuízo da aprendizaxe dos alumnos. Estes 

cambios faranse constar no libro de actas do Departamento de Francés tralas reunións nas que se 

constaten estas incidencias.  

 

 Distribución de espazos dentro da aula. 

 

Dada a necesidade de manter a distancia de seguridade entre todos os membros do grupo, o 

alumnado estará sentado de forma individual evitando todo contacto cos seus compañeiros. Queda 

polo tanto, descartado o traballo en parellas ou en grupo tal e como víñamos facendo ata 

agora. Porén o uso das TICs permitirá implementar  dinámicas de tipo cooperativo e tarefas 

integradas que hai tempo forman parte da metodoloxia do Departamento de Francés  

 . 

 Alumnado de francés por niveis: 

  
 

Cursos Nº de grupos 

1º ESO 1ª LF 1 

1º ESO  2ªLF 3 

2º ESO 2ªLF 4 

3º ESO 2ªLF 2 
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 Reparto niveis/profesor do Departamento de francés: 

  

 Mª Lourdes Manteiga Gorgal 

 Materia/ Nivel Grupos  Horas 

 1ªLF 1º ESO  1  3 

 2ªLF 1º ESO  1  2 

 2ªLF 2º ESO  2  4 

 2ªLF 3º ESO  2  4 

 L.Castelá e Lit. 1º ESO  1  4 

 TOTAL  7  17 

  

 

 Mª Sol Blanco Lamosa 

 Materia/ Nivel Grupos  Horas 

 2ªLF 1º ESO  2  4 

 2ªLF 2º ESO  2  4 

 L.Galega e Lit. 1º ESO  1  4 

 L. Galega e Lit.AG 1º ESO  1  4 

 Titoría 1º ESO  1  1 

 TOTAL  7  17 
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3. PROGRAMACIÓN ESO   

 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa define o currículo 

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

unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado por: 

a) os obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa. 

b) 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. 

c) 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 

d) a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos/das docentes 

e) os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables. Os estándares son concrecións 

dos propios criterios e conéctanse coas competencias clave. Son especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado 

debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables e permitir graduar o rendemento ou o logro acadado. 

f) e os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. 

 

 

3.1. Obxectivos da ESO 

 

Polo que respecta aos obxectivos de etapa, a ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas capacidades que lles permitan: 

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

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

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

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

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

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

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

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

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

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

asumir responsabilidades. 

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

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 

da literatura. 

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

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

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

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

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 

medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
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riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

O ensino da Segunda Lingua Estranxeira nesta etapa ten como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación 

máis habituais ou que conteñan información básica sobre o contorno próximo familiar e 

social, producidos por falantes ou por medios de reprodución e de comunicación. 

 Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades básicas de 

comunicación tanto en interaccións reais e propias da aula, como en interaccións 

simuladas que reproduzan situacións reais cotiás e interaccións sociais básicas, 

producindo textos comprensibles e mostrando interese por comprender e facerse 

comprender. 

 Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación expresadas 

en diferentes tipos de texto, identificando cunha finalidade comunicativa concreta as 

informacións globais e especificas que transmiten os textos. 

 Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia que respecten as regras do código 

escrito. 

 Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados 

aos seus intereses co fin de obter informacións requiridas previamente. 

 Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo 

como elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións propias. 

 Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se 

fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos, evitando os 

estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura propia para que esta 

desempeñe, chegado o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando 

con eficacia a resolución de malentendidos interculturais. 

 Utilizar estratexias de aprendizaxe aprendidas noutras linguas e 

desenvolver outras mediante a comparación e contraste entre as diferentes linguas do 

currículo, aplicando a experiencia previa nesas linguas á aprendizaxe da segunda lingua 

estranxeira. 

 

 

 

 

 



16 
 

3.2. Competencias clave na materia de FLE. 

  

 A reforma educativa baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, como 

complemento à aprendizaxe de contidos. Na Lei Orgánica para  a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE) propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, centrándose naquilo que o  

alumnado asimila e é  capaz de facer, sobre todo polo que respecta às competencias clave que se 

consideran prioritarias de cara ao desenrolo do alumnado. 

 Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos 

teóricos, desconectados entre sí en moitas ocasións, un proceso educativo orientado à acción, 

baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes 

imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que terán que ser demostrados polos alumnos . 

En suma, unha competencia é a  capacidade posta en práctica e demostrada de integrar 

coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. 

 Competencias clave do currículo: 

 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

 

Contribución da materia á adquisición das competencias clave da etapa. 

 

A materia de Francés como Segunda Lingua Estranxeira contribúe á adquisición da competencia 

en comunicación lingüística (CCL) de xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de 

novos matices comprensivos e expresivos a citada capacidade comunicativa do alumno. A súa 

aprendizaxe, baseada nas habilidades comunicativas, contribúe ao desenvolvemento de devandita 

competencia no mesmo sentido en que o fai a primeira lingua estranxeira e as linguas maternas. A 

achega da segunda lingua estranxeira ao desenvolvemento da competencia en comunicación 

lingüística é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, e 

mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente 

e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. 
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O recoñecemento e a aprendizaxe progresiva das regras de funcionamento do sistema interno da 

lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a adquisición desta competencia. 

A materia de francés contribúe de xeito esencial ao desenvolvemento da competencia para 

aprender a aprender (CAA) posto que acrecenta a capacidade lingüística xeral, conferíndolle 

novas potencialidades e recursos para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a 

capacidade dos alumnos para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, 

formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Esta competencia faise 

enormemente rendible se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a 

propia aprendizaxe, para que cada alumno poida identificar como aprende mellor e que estratexias 

son máis eficaces. O desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o 

alumnado de forma progresiva na toma de decisións que favorecen a súa autonomía para utilizar e 

para seguir aprendendo a segunda lingua estranxeira ao longo da vida. 

Esta materia é unha boa facilitadora do desenvolvemento das competencias sociais e cívicas 

(CSC). As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da cultura 

común das diferentes comunidades e nacións pero tamén, en gran medida, son vehículo de 

transmisión cultural e favorecen o respecto, o interese, a comunicación con falantes doutras linguas 

e o recoñecemento e aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Na segunda lingua 

estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas, e, a través destas 

interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, 

desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións 

valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos e, en definitiva, favorece aprender de e 

cos demais. 

As tres competencias que acabamos de citar están en relación directa coa competencia dixital 

(CD). As tecnoloxías da información e a comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos 

en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo 

incesante de información que crece cada día. O coñecemento do francés facilita o acceso á 

información que se pode atopar nesa lingua (á vez que ofrece a posibilidade de utilizala na 

comunicación persoal a través do correo electrónico ou en intercambios con mozos doutros 

lugares), creando contextos reais, comunicativos e funcionais de interacción oral e escrita. Así 

mesmo, e na medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con modelos lingüísticos moi 

diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia, e este uso 

cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. 

O currículo de francés inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais e sociais 

propias da lingua e dos países nos que se fala; xa que logo, contribúe a adquirir a competencia 

conciencia  e expresións culturais (CEC) ao propiciar a paulatina aproximación a obras, monumentos, 

composicións ou autores que contribuíron á creación artística e histórica. Así mesmo, contribúe ao 
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desenvolvemento desta competencia ao facilitar a expresión das opinións, gustos e emocións que 

producen as manifestacións culturais e artísticas e ao favorecer traballos creativos individuais e en grupo, 

tales como a procura de información, análise, realización e representación de simulacións e narracións. 

En definitiva, vehicular a segunda lingua estranxeira ao coñecemento e a apreciación da diversidade 

cultural a partir de manifestacións artísticas contribuirá ao desenvolvemento da citada competencia. 

O coñecemento do francés contribúe á adquisición da competencia de iniciativa e espírito 

emprendedor (CIEE) en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e a toma de 

decisións respecto da planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a 

iniciativa persoal. 

Aínda que poida parecer que a materia de francés pouco ou nada contribúe a conseguir a competencia 

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) a realidade é que a súa 

achega é importante. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar 

con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. Non hai que esquecer a importancia 

que teñen as metodoloxías baseadas no ensino de contidos non lingüísticos en lingua estranxeira 

(seccións europeas, seccións bilingües). Os alumnos aprenden a lingua estranxeira facendo e traballando 

outros contidos, de modo que practican aspectos como o vocabulario específico das distintas ciencias, a 

descrición de procesos naturais, lecturas comprensivas de textos de contido científico ou proxectos 

interdisciplinares ou europeos. 
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4. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para ESO 
 

4.1. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para a Primeira Lingua Estranxeira 1º ESO. 

 

1º ESO – 1ª Lingua Estranxeira 

 

O decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia establece os seguintes aspectos curriculares para o 1º curso  da educación secundaria obrigatoria. 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  

– Uso do contexto verbal e non verbal e dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto.  

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 

– Identificación de palabras chave.  

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global 
e/ou específica). 

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado probable das palabras 
ou das frases que descoñece. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as 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. 

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as 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. 

▪ B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais 
e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben 

▪ PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos 
que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de 
xeito pausado e ben articulado. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de instrucións, preguntas, explicacións, 
diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas 
con claridade e pausadamente, relacionadas coas 
actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións moi 
básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou 
do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos seres vivos, 
etc.), sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións do dito. 

estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
estándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns en 
situacións habituais escolares e da familia ou do propio 
campo de interese, sempre que as condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, que 
se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou 
sensacións físicas moi básicas, expresadas pausadamente 
e con boa articulación, e que se poidan escoitar de novo ou 
solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

▪ B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto 
social e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns 
para a súa idade, e as utilizadas máis habituais para iniciar 
e terminar o discurso. 

  

  

  

▪ B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial 
predicible de textos audiovisuais sinxelos, articulados 
pausadamente e con claridade, e con apoio de imaxes moi 
redundantes. 

▪ PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal entre duas persoas que ten 
lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación 
pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o 
discurso estea articulado con claridade, a velocidade 
baixa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de 
información, a expresión da vontade, a certeza e os 
desexos 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 
disposto a repetir ou a reformular o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da 
situación de comunicación de gravacións auténticas ou 
pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu 
interese, articuladas pausadamente e con claridade, e 
cando as imaxes axuden á comprensión e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación. 

– Identificación do contexto, do destinatario e da 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 

▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronuncia polos que os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en 
vez. 

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 

▪ PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por 
utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa 

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

– Execución. 

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

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

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

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

 

 

 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo ou 
unha expresión. 

– Paralingüísticos: 

– Petición de axuda ou clarificación.  

– Sinalización de obxectos, uso deícticos ou 

claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos 
simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 
que se dependa en grande medida da actuación do 
interlocutor. 

▪ B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir 
textos monolóxicos que aborden descricións, narracións e 
explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, 
experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, 
con certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando 
conectores textuais, e con dominio do vocabulario 
elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas 
cara a cara, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 
sinxela, nos que se dá, se solicita e intercambia información 
básica sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal ou educativo propios da 
súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican 
brevemente e de xeito básico os motivos de determinadas 
accións e plans sinxelos, 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 o interlocutor teña que solicitar 
ás veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

  

  

  

▪ B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o 
suficientemente axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores conversacionais básicos máis frecuentes). 

▪ B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas 
comprensibles e con apoio visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir 
un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas 
do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das súas presentacións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en 
xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén 
información básica en situacións habituais e concretas 
propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.4. Establece contacto social en función da 
situación de comunicación, real ou simulada, e reformula 
ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se 
non entende algo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, 
cunha pronuncia comprensible, empregando as 
convencións propias do proceso comunicativo, nas que 
establece contacto social, intercambia información básica 
e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos 
sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os 
pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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realización de accións que aclaren o 
significado. 

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

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

– Uso dos elementos prosódicos sinxelos 
(pausas, ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores discursivos 
para indicarlle ao destinatario ou oínte as 
partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

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

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación: 
chegada e saída do centro docente, conversa 
telefónica, compra-venda, e outras igualmente cotiás 
e básicas. 

cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

▪ B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando coas demais 
persoas na interacción, verificando a comprensión propia e 
a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das tarefas de comunicación. 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de 
tarefa e o tema, a partir da información superficial: 
imaxes, organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

 

▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación 
do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, 
inferencia de significados polo contexto, por comparación 
de palabras ou frases similares nas linguas que xa 
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 

▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para 
a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha 
zona de lecer). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

– Identificación do tipo textual básico (narrativo, 
descritivo ou explicativo), adaptando a 
comprensión a el.  

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

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paratextuais. 

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

▪ B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor comprensión do contido e da 
estrutura do texto. 

detalles relevantes do texto. 

▪ B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e 
prohibicións (por exemplo, indicacións para chegar a un 
lugar, frecuencia da dose dun medicamento, manexo 
elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

▪ B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa 
axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas 
variados e outros relacionados con outras materias do 
currículo. 

▪ B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e 
ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou 
estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas 
coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os 
propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

▪ B3.5. Identificar información persoal básica (descrición 
física, data e lugar de nacemento, idade e sexo, estado 
civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no 
ámbito público, presentada ou solicitada en cartas, 
formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa 
lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel 
escolar. 

▪ PLEB3.2. Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 
de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 
sobre temas relativos a materias educativas ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de publicacións propias da súa idade 
ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e 
relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a 
realización dunha tarefa en narracións breves moi 
sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, 
horarios, datos ou preguntas relativas á información 
persoal, etc.) de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por 
exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de 
ficción. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación. 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 
dicir, etc.).  

 

 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos lidos nun texto 
escrito para elaborar os propios textos. 

– Execución. 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura simple (por exemplo, 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 
propios de cada tipo de texto, identificando as ideas 
pertinentes e necesarias, pondo una idea principal en cada 
parágrafo, etc.). 

  

  

  

  

▪ B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 
breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns 
ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de 
cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas 
básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e estruturas básicas e 
sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o 
seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi 
breves e sinxelas a partir dunha información moi sinxela e 
predicible. 

▪ B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite 
información persoal. 

▪ B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

▪ B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi 
sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando palabras e 

▪ PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts 
e chats en redes sociais), en situacións reais ou 
simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre 
citas, preferencias e sentimentos, relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por 
exemplo, unha enumeración de actividades ou tarefas 
moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e 
textos que expresen sentimentos básicos de gusto, 
desgusto, aceptación, negación, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 
subscribirse a unha publicación dixital).  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se 
utiliza as redes sociais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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recursos dispoñibles.  

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

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

expresións moi básicas de uso habitual, de encabezamento 
e despedida, e frases e oracións simples illadas e 
enlazadas con conectores elementais. 

▪ B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con 
atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), 
en soporte impreso e dixital. 

▪ PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 
información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por 
exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de suxestións, como cancelar, 
confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os signos 
de puntuación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

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

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos básicos.  

– Acento dos elementos léxicos illados, e no 
sintagma e na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronunciación polos que os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións.  

  

  

▪ B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de 
textos orais e escritos os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e 
de traballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións de 
vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no 
traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento 
(xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e 
ás convencións sociais (costumes e tradicións).  

▪ B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis 
básicas da cultura estranxeira, e utilizar os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

▪ B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas 

▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e 
produce comprensiblemente trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 
patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación 
en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, 
con diversos fins comunicativos, establecendo contacto 
social en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e 
pedindo aclaración se non entende algo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar 
ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves 
para manter a atención, etc.). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións; condicións de vida (vivenda e 
contexto); relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares); música, comida, lecer, 
deportes, comportamentos proxémicos, lugares, 
etc.; e costumes, valores e actitudes máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa idade, a 
través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos países onde se fale 
a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes 
cotiáns e no uso das formas básicas de relación 
social entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

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

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

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

 

nos aspectos culturais máis visibles dos países onde se 
fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas 
diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e 
amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.  

▪ B5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros 
países, como recurso de acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas 
e maneiras de vivir diferentes. 

▪ B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os 
coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece 
para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver unha competencia comunicativa plurilingüe, e 
apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser 
unha persoa plurilingüe. 

▪ B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e 
básicos desas funcións e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, e amosar control sobre un 
conxunto de estruturas gramaticais e modelos de oracións 
e frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

▪ B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico 
suficiente para comunicar información, contidos elementais 
doutras materias do currículo e opinións breves, simples e 
directas en situacións habituais e cotiás propias da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 
socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos comparativamente coas 
diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, 
evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a 
utilización para a comprensión e a elaboración de textos 
do coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfosintácticos e discursivos básicos e 
habituais no uso da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas morfosintácticas 
básicas para realizar as funcións comunicativas propias 
do seu nivel, e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito 
básico e suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos propios do seu nivel educativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

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

– Descrición de calidades físicas e abstractas 
básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos pasados puntuais e 
habituais, descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión básica de sucesos futuros. 

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

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.  

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

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza 
e a sorpresa, e os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións e desexos, e 
expresión básica de condicións e hipóteses.  

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

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

– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida diaria; familia e 
amizades; traballo, tempo libre, lecer e deporte; 
vacacións; saúde e coidados físicos; educación e 
estudo; compras; alimentación e restauración; 
transporte; lingua e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

–  

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

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 

  

  

▪ B5.9. 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. 

▪ PLEB5.8. 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 

▪ CCEC 

▪ CD 
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4.1.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, do grao mínimo de consecución 
(GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso anual para PLE 1ºESO. 

1ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

 Probas actividades de vocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción escrita 
e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 
produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 

PLEB1.1. 
 

▪ GMC. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas  25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.2. ▪ GMC. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.3 ▪ GMC.. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a aprender  

25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC. 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. 

 
25% 
 

CSIEE 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB2.2. 
 

 GMC Trata  de utilizar 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 previamente traballadas na aula. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.4. 
 

 GMC-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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

BLOQUE 3  CE 
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PLEB3.1. ▪ GMC. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue 
instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer) previamente traballadas 
na aula. 

25%  

PLEB3.3. ▪ GMC. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario  25%  

PLEB3.4. ▪ GMC Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves 
moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

25%  

PLEB3.5. ▪ GMC. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

25%  

BLOQUE 4  PE 
 

    Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

 Probas actividades de vocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción escrita 
e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 
produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

 

PLEB4.3. ▪ GMC. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital).  

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.6. ▪ GMC Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

BLOQUE 5 Coñecemento da 

lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

  ▪  

 ▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto social en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.). 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 ▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do 
resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a 
elaboración de textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso da lingua. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

2ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

 
 

   

PLEB1.1. 
 

▪ GMC. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas 25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

 Probas actividades de vocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción escrita 
e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 

PLEB1.2. ▪ GMC. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.3 ▪ GMC.. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a aprender 

25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.4 ▪ GMC. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas 
persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.5 ▪ GMC. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, peticións 
de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

25% CCL 
CD 
CAA 
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directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito. CCEC produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

 

PLEB1.6 ▪ GMC.. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións 
auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar 
máis dunha vez. 

25% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 3  CE 
 

   

PLEB3.1. ▪ GMC. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue 
instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer) previamente traballadas 
na aula. 

25%  

PLEB3.2. ▪ GMC. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar 
e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles e teña sido abordado 
previamente na aula. 

50%  

PLEB3.3. ▪ GMC. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións propias 
da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo. 

25%  

PLEB3.4. ▪ GMC. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves 
moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

25%  

PLEB3.5. ▪ GMC. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

25%  

PLEB3.6. ▪ GMC. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente nova) 
de historias de ficción. 

50%  

BLOQUE 4  PE 
 

   

PLEB4.1. ▪ GMC Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), en situacións 
reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, preferencias e 
sentimentos, relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.2. ▪ GMC Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de 
actividades ou tarefas moi habituais, e textos que expresen sentimentos básicos de gusto, 
desgusto, aceptación, negación, etc. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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▪ CCEC 

PLEB4.3. ▪ GMC. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital).  

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.4. ▪ GMC Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións 
de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, 
do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles 
para a súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza 
as redes sociais. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.5. ▪ GMC Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información básica 
sobre si mesmo), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.6. ▪ GMC Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

BLOQUE 5 Coñecemento da 

lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

  ▪  

 ▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto social en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.). 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do 

25% ▪ CCL 
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resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. ▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a 
elaboración de textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso da lingua. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLEB5.8. 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. 

25% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

3ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

PLEB1.1. 
 

▪ GMC. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas 
50% CCL 

CD 
CAA 
CCEC  

PLEB1.2. ▪ GMC. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

50% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.3 ▪ GMC.. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a aprender 

50% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 3 

PLEB1.4 ▪ GMC. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas 
persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

75% CCL 
CD 
CAA 
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CCEC  Probas actividades de vocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción escrita 
e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 
produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

 

PLEB1.5 ▪ GMC. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, peticións 
de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos 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 disposto a repetir ou a reformular o dito. 

75% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB1.6 ▪ GMC.. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións 
auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar 
máis dunha vez. 

75% CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 3  CE 
 

   

PLEB3.1. ▪ GMC. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue 
instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer) previamente traballadas 
na aula. 

50%  

PLEB3.2. ▪ GMC. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar 
e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles e teña sido abordado 
previamente na aula. 

75%  

PLEB3.3. ▪ GMC. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións propias 
da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo. 

50%  

PLEB3.4. ▪ GMC. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves 
moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

50%  

PLEB3.5. ▪ GMC. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

50%  

PLEB3.6. ▪ GMC. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente nova) 
de historias de ficción. 

50%  

BLOQUE 4 PE 
  

   

PLEB4.1. ▪ GMC Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), en situacións 
reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, preferencias e 
sentimentos, relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

75% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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PLEB4.2. ▪ GMC Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de 
actividades ou tarefas moi habituais, e textos que expresen sentimentos básicos de gusto, 
desgusto, aceptación, negación, etc. 

75% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.3. ▪ GMC. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital).  

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.4. ▪ GMC Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións 
de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, 
do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles 
para a súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza 
as redes sociais. 

75% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.5. ▪ GMC Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información básica 
sobre si mesmo), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

75% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

PLEB4.6. ▪ GMC Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

25% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

BLOQUE 5 Coñecemento da 

lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

 ▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

50% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto social en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

50% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.). 

50% ▪ CCL 

▪ CD 
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▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do 
resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

50% ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a 
elaboración de textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso da lingua. 

50% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

50% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

50% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ PLEB5.8. 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. 

75% ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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4.2. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para a Segunda  Lingua Estranxeira 1º ESO. 
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4.2.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, do grao mínimo de consecución 
(GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso anual para SLE 1ºESO. 

   

1ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

SLEB1.1. 
 

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

 
25% 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión 
oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

 Probas actividades de vocabulario 

BLOQUE 2 PO 
 

   

SLEB2.1. 
 

GMC- SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas.  

 
25% 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB2.3. 
 

GMC- SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender 
en situacións moi habituais relacionadas con necesidades previamente 
traballadas na aula. 
 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 3 CE    
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SLEB3.1. 
 

GMC- SLEB3.1. Comprende textos adaptados relativos a temas do seu interese.  

 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

 Rúbrica de valoración da produción 
escrita e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 
produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 
escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, 
normas e diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 

 

SLEB3.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 4 PE 
  

   

SLEB4.2. 
 

GMC- 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.). 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

BLOQUE 5 Coñecemento 

da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

SLEB5.1. 
 

GMC- SLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas  e iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.2. 
 

GMC- 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. 
 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

2ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderaci
ón 

Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

SLEB1.1. 
 

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

 
25% 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

 
 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

SLEB1.2. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 2 
 Produción de texto orais 
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SLEB2.1. 
 

GMC- SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas.  
 

 
25% 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión 
oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

 Probas actividades de vocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción 
escrita e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 
produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 
escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, 
normas e diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 

 

    

SLEB2.3. 
 

GMC- SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender 
en situacións moi habituais relacionadas con necesidades previamente 
traballadas na aula. 
 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

    

SLEB2.5. 
 

GMC- 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 previamente traballados na aula, se pode 
solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

 
 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 3 Comprensión 
de textos escritos 

   

SLEB3.1. 
 

GMC- SLEB3.1. Comprende textos adaptados relativos a temas do seu interese.  

 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

SLEB3.2. 
 

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

 
 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

 
 

   

SLEB3.4. 
 

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

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

BLOQUE 4 
 Produción de texto 
escritos 

   

SLEB4.1. 
 

GMC- SLEB4.1 Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

SLEB4.2. 
 

GMC- 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.). 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

SLEB4.3. 
 

GMC-SLEB4.3 Escribe mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativas a necesidades inmediatas. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

    

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua 
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e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. 
 

GMC- SLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas  e iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.2. 
 

GMC- 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. 
 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.3. 
 

GMC-SLEB5.3 Nas actividades de aula, coa axuda do profesor/a pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB5.5.  GMC- 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 os 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  
 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 

3ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

     
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 
texto 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión 

SLEB1.2. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB1.3. 
 

GMC-SLEB1.3. Comprende o sentido global 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. 
 

 
 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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SLEB1.4. 
 

GMC-SLEB1.4. Comprende parte da 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. 
 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

oral. 

 Probas de actividades gramaticais  

 Probas actividades de vocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción 
escrita e/ou oral demandada 

 Rúbrica do proceso de creación da 
produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 
escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, 
normas e diferenzas culturais. 

 Rúbrica de Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

 

BLOQUE 2 PO 
  

   

SLEB2.1. 
 

GMC- SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas.  
 

 
50% 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB2.2. 
 

GMC- SLEB2.2. 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. 
 

 
 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.3. 
 

GMC- SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender 
en situacións moi habituais relacionadas con necesidades previamente 
traballadas na aula. 
 

 
 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.4. 
 

GMC- 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. 
 

 
 
 
100% 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CCEC 
 
 
 

SLEB2.5. 
 

GMC- 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 previamente traballados na aula, se pode 
solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 3 Comprensión 
de textos escritos 

   

SLEB3.1. 
 

GMC- SLEB3.1. Comprende textos adaptados relativos a temas do seu interese.  

 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

SLEB3.2. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

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

100% CAA 
CCEC 

SLEB3.4. 
 

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

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

BLOQUE 4 
 Produción de texto 
escritos 

   

SLEB4.1. 
 

GMC- SLEB4.1 Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

SLEB4.2. 
 

GMC- 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.). 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

SLEB4.3. 
 

GMC-SLEB4.3 Escribe mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativas a necesidades inmediatas. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

SLEB4.4. 
 

GMC- SLEB4.4 Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación 
limpa e ordenada. 

 
100% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua 
e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

SLEB5.1. 
 

GMC- SLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas  e iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
 

 
50% 
 
 
 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.2. 
 

GMC- 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. 
 

 
 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.3. 
 

GMC-SLEB5.3 Nas actividades de aula, coa axuda do profesor/a pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB5.4. 
 

GMC- SLEB5.4. Comprende o propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información sobre 

 
100% 

CCL 
CAA 
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datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 
 

CCEC 
CD 

SLEB5.5. 
 

GMC- 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 os 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  
 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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4.3. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares para a SLE 2º ESO . 

2º  ESO 

O decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia establece os seguintes aspectos curriculares para o 1º curso  da educación secundaria obrigatoria. 
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4.3.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, do grao mínimo de 
consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso anual para 2ºESO. 

2ºESO 
1ºTRIMESTRE 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

SLEB1.1. 
 

 GMC-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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 
 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de 
compresión de texto 

 Lista de cotexo (V/F) de 
compresión oral. 

 Probas de actividades 
gramaticais  

 Probas actividades de 
vocabulario 

 Rúbrica de valoración da 
produción escrita e/ou oral 
demandada 

 Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral 
e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 

SLEB1.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB1.4. 
 

 GMC-SLEB1.4. Logra comprende 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

BLOQUE 2 PO 
 

   

SLEB2.1. 
 

 GMC-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. 

 
25% 
 

CSIEE 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.2. 
 

 GMC-SLEB2.2. Trata  de utilizar 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 previamente traballadas na aula. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.4. 
 

 GMC-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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
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CD Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

 

 

 

SLEB2.5. 
 

 GMC-SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD  

BLOQUE 3 CE    

SLEB3.1. 
 

 GMC-SLEB3.1. Comprende a esencia de textos adaptados relativos a temas do seu interese. 25% CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

SLEB3.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.3. 
 

 GMC-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, previamente traballado na aula. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 4 PE    

SLEB4.1. 
 

 GMC-SLEB4.1. Elabora textos sinxelos minimamente correctos 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

SLEB4.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. 
 

 GMC-SLEB4.3. Escribe avisos, notas, tarxetas postais, felicitacións, e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

SLEB5.1. 
 

 GMC-SLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas e persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

 

SLEB5.2. 
 

 GMC-SLEB5.2. Procura utilizar 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 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
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que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. CCEC 

 

SLEB5.3. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB5.5. 
 

 GMC-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.) intentando utilizar as estruturas sintáctico-discursivas e un léxico moi 
básicos e traballados previamente. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 

 

2ºTRIMESTRE 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

SLEB1.1. 
 

 GMC-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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 
 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de 
compresión de texto 

 Lista de cotexo (V/F) de 
compresión oral. 

 Probas de actividades 
gramaticais  

 Probas actividades de 
vocabulario 

 Rúbrica de valoración da 
produción escrita e/ou oral 
demandada 

SLEB1.2. 
 

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

 
25 % 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB1.4. 
 

 GMC-SLEB1.4. Logra comprende 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

BLOQUE 2 PO 
 

   

SLEB2.1. 
 

 GMC-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. 

 
25% 
 

CSIEE 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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SLEB2.2. 
 

 GMC-SLEB2.2. Trata  de utilizar 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 previamente traballadas na aula. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral 
e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

 

 

 

SLEB2.4. 
 

 GMC-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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

SLEB2.5. 
 

 GMC-SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD  

BLOQUE 3 CE 
 

   

SLEB3.1. 
 

 GMC-SLEB3.1. Comprende a esencia de textos adaptados relativos a temas do seu interese. 25% CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

SLEB3.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.3. 
 

 GMC-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, previamente traballado na aula. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.4. 
 

 GMC-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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC  
CD 

BLOQUE 4 PE 
 

   

SLEB4.1. 
 

 GMC-SLEB4.1. Elabora textos sinxelos minimamente correctos 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

SLEB4.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. 
 

 GMC-SLEB4.3. Escribe avisos, notas, tarxetas postais, felicitacións, e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas. 

 
25% 

CCL 
CAA 
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CCEC 
CD 

SLEB4.4. 
 

 GMC-SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

SLEB5.1. 
 

 GMC-SLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas e persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

 

SLEB5.2. 
 

 GMC-SLEB5.2. Procura utilizar 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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 

SLEB5.3. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB5.5. 
 

 GMC-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.) intentando utilizar as estruturas sintáctico-discursivas e un léxico moi 
básicos e traballados previamente. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 

 

3ºTRIMESTRE 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

SLEB1.1. 
 

 GMC-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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 
 
 
 
 SLEB1.2.  GMC-SLEB1.2. Comprende algunhas frases e expresións habituais relacionadas  CCL 
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 con necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con 
que está moi familiarizado, e segue consignas de aula traballados na aula 
previamente. 

50 % CAA 
CCEC 
CD 

 
 

 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo (V/F) de 
compresión de texto 

 Lista de cotexo (V/F) de 
compresión oral. 

 Probas de actividades 
gramaticais  

 Probas actividades de 
vocabulario 

 Rúbrica de valoración da 
produción escrita e/ou oral 
demandada 

 Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral 
e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

 

 

 

SLEB1.3. 
 

 GMC-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. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

SLEB1.4. 
 

 GMC-SLEB1.4. Logra comprende 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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

BLOQUE 2 PO 
 

   

SLEB2.1. 
 

 GMC-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. 

 
50% 
 

CSIEE 
CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.2. 
 

 GMC-SLEB2.2. Trata  de utilizar 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 previamente traballadas na aula. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.3. 
 

 GMC-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. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 

SLEB2.4. 
 

 GMC-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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

CD 

SLEB2.5. 
 

 GMC-SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a 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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
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CD  

BLOQUE 3 CE 
 

   

SLEB3.1. 
 

 GMC-SLEB3.1. Comprende a esencia de textos adaptados relativos a temas do seu interese. 25% CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

SLEB3.2. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.3. 
 

 GMC-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, previamente traballado na aula. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.4. 
 

 GMC-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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC  
CD 

BLOQUE 4 PE 
 

   

SLEB4.1. 
 

 GMC-SLEB4.1. Elabora textos sinxelos minimamente correctos 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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

SLEB4.2. 
 

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

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.3. 
 

 GMC-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 
CAA 
CD 

SLEB4.4. 
 

 GMC-SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

SLEB5.1.  GMC-SLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e  CCL 
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 estruturas moi básicas e persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

50% CAA 
CCEC 

 

SLEB5.2. 
 

 GMC-SLEB5.2. Procura utilizar 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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 

SLEB5.3. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

SLEB5.4. 
 

 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. 

 
100% 

CCL 
CSC 
CCEC 

 

SLEB5.5. 
 

 GMC-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.) intentando utilizar as estruturas sintáctico-discursivas e un léxico moi 
básicos e traballados previamente. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 

 

 

 

 

4.4. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares para SLE 3º ESO . 

  

3º  ESO 

O decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia establece os seguintes aspectos curriculares para o 3º curso da educación secundaria obrigatoria. 
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4.4.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, do grao mínimo de 
consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso anual para SLE3ºESO. 

   

3ºESO 
1º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación. Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

SLEB1.1. 
 

GMC-SLEB1.1. Persevera no proceso de comprensión: saca conclusión sobre a 
actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da 
fala e no volume da voz. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

SLEB1.2. 
 

GMC-SLEB1.2. Capta parte da información máis importante en condicións 
acústicas óptimas. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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 CD  
 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo 
(V/F) de compresión de texto 

 Lista de cotexo 
(V/F) de compresión oral. 

 Probas de 
actividades gramaticais  

 Probas actividades 
de vocabulario 

 Rúbrica de 
valoración da produción 
escrita demandada 

 Rúbrica do proceso 
de creación da produción 
escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 

 

SLEB1.3. 
 

GMC-SLEB1.3. Entende puntos principais do que se lle di en situacións nas que se 
utilicen algunhas frases feitas e estruturas sinxelas previamente traballadas. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB1.4. 
 

GMC-SLEB1.4. Comprende parcialmente unha conversa informal na que participa 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e o sobre temas do seu interese. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

SLEB1.5. 
 

GMC-SLEB1.5. Comprende parcialmente unha conversa formal na que participa 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e o sobre temas do seu interese. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB1.6. 
 

GMC-SLEB1.6. Identifica, grazas a un soporte visual, a idea xeral da situación que 
esta visualizando; previamente traballada na aula. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 2  PO 
 

   

SLEB2.1. 
 

GMC- SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas seguindo un guión escrito 
respondendo minimamente a preguntas sinxelas sobre o contido destas. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.2. 
 

GMC- SLEB2.2. Faise entender en xestións e transaccións cotiás.  
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

BLOQUE 3  CE 
 

   

SLEB3.2. 
 

GMC- SLEB3.2. Identifica tanto instrucións sinxelas para a realización de 
actividades,  así como normas básicas de seguridade. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.3. 
 

GMC- SLEB3.3 Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato 
sobre si mesmo. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

BLOQUE 4 PE 
  

   

SLEB4.1. 
 

GMC- SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e 
mantén o contacto social 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

SLEB4.2. 
 

GMC- SLEB4.2. Completa cunha corrección parcial un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

BLOQUE 5    
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Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

SLEB5.1. 
 

GMC- 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. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

SLEB5.2. 
 

GMC- SLEB5.2. Recoñece as convención orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira e respecta as diferenzas culturais. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB5.3. 
 

GMC- SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode recoñecer similitudes entre varias 
linguas. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

SLEB5.5. 
 

GMC- SLEB5.5. Comprende e expresa algunhas das necesidades propias do 
funcionamento da aula.(instrucións e demandas básicas). 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

 

2º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
 clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 
Comprensión de textos 
orais 

    

SLEB1.1. 
 

GMC-SLEB1.1. Persevera no proceso de comprensión: saca conclusión sobre a 
actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da 
fala e no volume da voz. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

 
 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo 
(V/F) de compresión de texto 

 Lista de cotexo 

SLEB1.2. 
 

GMC-SLEB1.2. Capta parte da información máis importante en condicións 
acústicas óptimas. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB1.3. 
 

GMC-SLEB1.3. Entende puntos principais do que se lle di en situacións nas que se 
utilicen algunhas frases feitas e estruturas sinxelas previamente traballadas. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB1.4. 
 

GMC-SLEB1.4. Comprende parcialmente unha conversa informal na que participa 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e o sobre temas do seu interese. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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SLEB1.5. 
 

GMC-SLEB1.5. Comprende parcialmente unha conversa formal na que participa 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e o sobre temas do seu interese. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

(V/F) de compresión oral. 

 Probas de 
actividades gramaticais  

 Probas actividades 
de vocabulario 

 Rúbrica de 
valoración da produción 
escrita demandada 

 Rúbrica do proceso 
de creación da produción 
escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 

 

SLEB1.6. 
 

GMC-SLEB1.6. Identifica, grazas a un soporte visual, a idea xeral da situación que 
esta visualizando; previamente traballada na aula. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 2 
 Produción de texto 
orais 

   

SLEB2.1. 
 

GMC- SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas seguindo un guión escrito 
respondendo minimamente a preguntas sinxelas sobre o contido destas. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.2. 
 

GMC- SLEB2.2. Faise entender en xestións e transaccións cotiás.  
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.3. 
 

GMC- SLEB2.3. Participa en conversas informais breves cara a cara nas que 
establece contacto social, se intercambia unha mínima información e pode expresar 
acordo ou desacordo. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.4. 
 

GMC- SLEB2.4. Participa minimamente nunha conversa ou entrevista formal sendo 
capaz de achegar información de tipo cotiá. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

BLOQUE 3 
Comprensión de textos 
escritos 

   

SLEB3.1. 
 

GMC- SLEB3.1. Capta o sentido xeral de textos xornalísticos moi breves. 

 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB3.2. 
 

GMC- SLEB3.2. Identifica tanto instrucións sinxelas para a realización de 
actividades,  así como normas básicas de seguridade. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.3. 
 

GMC- SLEB3.3 Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato 
sobre si mesmo. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.4. 
 

GMC- SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal. 
  

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.5. 
 

GMC- SLEB3.5. Contextualiza información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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 CD 

BLOQUE 4 
 Produción de texto 
escritos 

   

SLEB4.1. 
 

GMC- SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e 
mantén o contacto social 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

SLEB4.2. 
 

GMC- SLEB4.2. Completa cunha corrección parcial un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

SLEB4.3. 
 

GMC- SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (SMS, chats...) cunha corrección 
mínima con comentarios breves. 
 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua 
e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

SLEB5.1. 
 

GMC- 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. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

SLEB5.2. 
 

GMC- SLEB5.2. Recoñece as convención orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira e respecta as diferenzas culturais. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB5.3. 
 

GMC- SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode recoñecer similitudes entre varias 
linguas. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

SLEB5.5. 
 

GMC- SLEB5.5. Comprende e expresa algunhas das necesidades propias do 
funcionamento da aula.(instrucións e demandas básicas). 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

 

3º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
 clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 
Comprensión de textos 
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orais 

SLEB1.1. 
 

GMC-SLEB1.1. Persevera no proceso de comprensión: saca conclusión sobre a 
actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da 
fala e no volume da voz. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

 
 Observación diaria. 

 Caderno de aula. 

 Lista de cotexo 
(V/F) de compresión de texto 

 Lista de cotexo 
(V/F) de compresión oral. 

 Probas de 
actividades gramaticais  

 Probas actividades 
de vocabulario 

 Rúbrica de 
valoración da produción 
escrita demandada 

 Rúbrica do proceso 
de creación da produción 
escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 

 

SLEB1.2. 
 

GMC-SLEB1.2. Capta parte da información máis importante en condicións 
acústicas óptimas. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB1.3. 
 

GMC-SLEB1.3. Entende puntos principais do que se lle di en situacións nas que se 
utilicen algunhas frases feitas e estruturas sinxelas previamente traballadas. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB1.4. 
 

GMC-SLEB1.4. Comprende parcialmente unha conversa informal na que participa 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e o sobre temas do seu interese. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

SLEB1.5. 
 

GMC-SLEB1.5. Comprende parcialmente unha conversa formal na que participa 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e o sobre temas do seu interese. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB1.6. 
 

GMC-SLEB1.6. Identifica, grazas a un soporte visual, a idea xeral da situación que 
esta visualizando; previamente traballada na aula. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 2 
 Produción de texto 
orais 

   

SLEB2.1. 
 

GMC- SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas seguindo un guión escrito 
respondendo minimamente a preguntas sinxelas sobre o contido destas. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.2. 
 

GMC- SLEB2.2. Faise entender en xestións e transaccións cotiás.  
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.3. 
 

GMC- SLEB2.3. Participa en conversas informais breves cara a cara nas que 
establece contacto social, se intercambia unha mínima información e pode expresar 
acordo ou desacordo. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB2.4. 
 

GMC- SLEB2.4. Participa minimamente nunha conversa ou entrevista formal sendo 
capaz de achegar información de tipo cotiá. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

BLOQUE 3 
Comprensión de textos 
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escritos 

SLEB3.1. 
 

GMC- SLEB3.1. Capta o sentido xeral de textos xornalísticos moi breves. 

 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

SLEB3.2. 
 

GMC- SLEB3.2. Identifica tanto instrucións sinxelas para a realización de 
actividades,  así como normas básicas de seguridade. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.3. 
 

GMC- SLEB3.3 Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato 
sobre si mesmo. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.4. 
 

GMC- SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal. 
  

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB3.5. 
 

GMC- SLEB3.5. Contextualiza información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 4 
 Produción de texto 
escritos 

   

SLEB4.1. 
 

GMC- SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e 
mantén o contacto social 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

SLEB4.2. 
 

GMC- SLEB4.2. Completa cunha corrección parcial un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

SLEB4.3. 
 

GMC- SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (SMS, chats...) cunha corrección 
mínima con comentarios breves. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB4.4. 
 

GMC- SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, respectando as normas de 
cortesía elementais para este tipo de textos. 
 

100% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua 
e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

SLEB5.1. 
 

GMC- 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 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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de palabras e frases. 

SLEB5.2. 
 

GMC- SLEB5.2. Recoñece as convención orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira e respecta as diferenzas culturais. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

SLEB5.3. 
 

GMC- SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode recoñecer similitudes entre varias 
linguas. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

SLEB5.4. 
 

GMC- SLEB5.4. Participa en proxectos plurilingües recoñecendo os estereotipos 
lingüísticos e culturais máis extendidos. 
 

100% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

SLEB5.5. 
 

GMC- SLEB5.5. Comprende e expresa algunhas das necesidades propias do 
funcionamento da aula.(instrucións e demandas básicas). 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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5. Elementos transversais 

 

Os elementos transversais establecidos no currículo estarán presentes na nosa materia. Obviamente, lugar preferente ocuparán tanto a CL 

(comprensión lectora) como a EOE (expresión oral e escrita) xa que os alumnos deben expresarse en francés tanto de forama oral como por escrito e 

comprender textos de distintas naturezas. Lugar destacado teñen as TICs (Tecnoloxías da información e comunicación) xa que favorecen 

enormemente a implicación dos alumnos na aprendizaxe. Inculcar o respecto pola diversidade cultural étnica e social senta as bases da PV 

(Prevención da violencia) e unha metodoloxía de tipo cooperativo como a que se implementa nas aulas contribuirá a traballar a EC (Educación Cívica) 

a través da participación dos alumnos en tarefas comúns e traballos en equipo. 

 

 

 

6. Metodoloxía   

 

O noso ensino está baseado nun conxunto de estratexias que reúnen o uso de aprendizaxes coma a colaborativa ( que non se poderá 

implementar da mesma forma en como se viña facendo nos últimos anos pero que se tratará de incluir na práctica docente sempre que se poida 

respetar o protocolo COVID)  , cunha finalidade práctica e comunicativa, ou uso das TIC’s, e a proposta de tarefas integradas como retos de 

autonomía na procura dunha dimensión lúdico-práctico “SAVOIR-FAIRE”. Todo iso combinado con sesións tradicionais-teóricas de contido ou 

sistematización-repetición previas e necesarias para a posterior posta en práctica dun idioma estranxeiro, “SAVOIR”. Sempre incluíndo elementos 

transversais relacionados co “SAVOIR-ÊTRE”, insistindo nos valores éticos fundamentais, incidindo e reforzando  comportamentos positivos para a 

comunidade educativa e social. 

 A necesidade de manter a distancia de seguridade entre todos os membros dentro da aula evitando o contacto e a proximidade entre o 

alumnado sen dúbida condicionarán a  metodoloxía a levar a cabo durante este ano escolar. Implementaranse estratexias destinadas a acadar unha 
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participación activa do alumnado, potenciando dentro do posible a dimensión práctica da materia, propiciando tanto intervencións individuais do 

alumnado como a  interacción entre parellas ou entre varios alumnos/as a pesar da distancia física. . A actividade diaria na aula será complementada  

pola realizada nos cursos virtuais dos distintos niveis ( Edixgal e Aula Virtual do Centro). Dende o inicio do curso, traballarase a competencia dixital do 

alumnado de forma que manexe con destreza os recursos que ten á súa disposición. O alumnado será informado de que este trabal lo será obxecto 

de avaliación da mesma maneira que o realizado presencialmente, así coma do carácter continuo da avaliación. 

Dende a materia de lingua estranxeira, o traballo da competencia dixital é esencial. O tratamento da información vaise trabal lar 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 e presentación posterior. O traballo coas TICs é fundamental para a creación de distintos contextos 

comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, etc., pasando por 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. 

Tanto Edixgal  coma a Aula Virtual do Centro permitirán a todo o alumnado acceder aos contidos da materia nos distintos niveis, así como o 

seguimento das clases en caso de non poder facelo de maneira presencial por calqueira motivo e  manter unha comunicación continua coas súas 

profesoras. 

Afin de suplir o handicap que o uso da máscara supón as profesoras da materia decidiron facerse cun amplificador de voz para mellorar a 

capacidade auditiva do alumnado sobre todo no relativo ao tratamento das cuestións fonéticas 

Ao longo das clases acompañaráse ao alumnado na elaboración dun Portfolio (soporte papel ou dixital) no que se irá mellorando,  corrixindo e 

ampliando os contidos deste proxectos para a súa posterior avaliación en base á súa evolución. 
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7. Materiais e recursos didácticos.                                  

O Departamento de Francés traballará neste curso 2018-19 cos seguintes materiais: 

- 1ºESO – Proxecto Abalar-Edixgal 

 O alumnado deste nivel contará con libros electrónicos proporcionados pola Consellería de Educación. Escolleranse os contidos e actividades 

considerados como máis axeitados de entre as editoriais propostas (NETEX, EDEBÉ, AULA PLANETA) propostos na plataforma MOODLE EVA 

dentro do Proxecto EDIXGAL, evolución do Abalar.  

- 2ºESO - Proxecto Abalar-Edixgal 

- O alumnado deste nivel contará con libros electrónicos proporcionados pola Consellería de Educación. Escolleranse os contidos e 

actividades considerados como máis axeitados de entre as editoriais propostas (NETEX, EDEBÉ, AULA PLANETA) propostos na plataforma 

MOODLE EVA dentro do Proxecto EDIXGAL, evolución do Abalar.  

- 3ºESO - Proxecto Abalar-Edixgal 

A pesar de que o programa E-Dixgal proporciona un libro texto para este nivel, empregaranse materiais elaborados pola profesora a 

partir de distintas fontes ( gramáticas, libros de exericicios, Internet, etc) que presenten un formato máis atractivo para o alumnado e 

obedezan mellor ás características do nivel e do alumnado. As actividades realizadas na aula serán reforzadas a través dos exercizos 

proporcionados polo caderno de exercicios do método “Parachute 3” da editorial Santillana. 

 

En xeral, para calquera dos niveis, contamos con gran cantidade de recursos na Internet para a inmersión lingüística, competencia 

textual (oral  e escrita), comprensión oral e escrita,  elaboración de actividades, fichas, unidades, vídeos e documentais para o 

coñecemento cultural e lingüístico propios da materia de francés lingua estranxeira. 

 

Ademais, o Departamento conta cun banco de materiais (tanto soporte papel coma dixital) que complementarán os utilizados polos métodos 

escollidos. Moitas ferramentas que se poden atopar na rede levarán aos alumnos a emprender tarefas relacionadas con temas de actualidade; tendo 

a oportunidade de traballar con documentos auténticos e en boga.  
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8. Avaliación, cualificación e promoción. 

 

 

8.1. Criterios xerais. 

Dende a experiencia do curso previo no tocante á implatanción da LOMCE e dos criterios de avaliación, consideramos a reorganización os 

estándares de aprendizaxe ofertados na lei coma a mellor opción. Dese xeito, vanse traballando diferentes estándares por trimestres, que nalgúns 

casos se repiten dun trimestre a outro; dende o primeiro, ou do segundo ao trimestre. 

Tal e como se reflicte nas táboas anteriores presentadas no desenvolvemento curricular (punto 4.) e tendo en conta o carácter progresivo e 

acumulativo da materia, evidenciase o patrón seguinte: 

 1º Trimestre con menor número de estándares traballados (repetiranse no segundo e terceiro coa ponderación seguinte: 25% + 25% + 

50%). Entendendo que, a medida que avanza o curso, o alumno debe adquirir maior grao competencial e aumentando o abano de 

estándares a manexar ao finalizar o curso. 

 Aqueles estándares que se traballen e avalíen só a partir do segundo trimestre (por seren contidos novos ou máis complexos) serán 

ponderados entre o segundo e o terceiro trimestre deste xeito: 50% + 50%. 

 Haberá certos estándares que por demandaren unha madurez e dominio máis fondos da materia seran tratados e avaliados únicamente 

chegados ao terceiro trimestre; sendo así, a súa ponderación de cara a un resultado global e final con respecto ao resto será  do 100% ao 

non o traballar nos trimestres anteriores. 

 As evidencias e probas estipuladas como instrumentos de avaliación serán sempre trasladados a unha puntuacion numérica de xei to que 

se poida puntuar o grao de consecución dos estándares e diferenciar se o mínimo esta superado. 

 Cada bloque de estándares, POR SEPARADO, terá que ser superado, é dicir que o alumnado debe alcanzar, tanto na proporción 

ponderada por trimestres e na valoración global de xuño, o Grao Mínimo de Consecución (GMC) estipulado no punto 4. desta 
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Programación Didáctica. O GMC virá a considerarse numéricamente como un 5, o que se traduce, pois, como materia aprobada e 

superada. Isto é: alcanzar o 100%  do GMC en xuño é equivalente a un 5 no boletín de notas de xuño, no caso de obter mellores 

resultados por enriba do GMC, a graduación pode chegar ao máximo du 10.  

 No caso de non obteren o GMC durante un dos trimestres, terán a oportunidade de recuperar a través dos resultados do segundo e 

terceiro trimestre. O profesorado poderá acordar co alumnado probas globais ao final de curso a modo de recuperación en caso de 

necesidade antes de rematar o curso ordinario. 

 No caso de non chegaren ao GMC nos resultados de xuño, o alumnado terá a posibilidade de se presentar ás probas extraordinarias 

dentro previstas a tal efecto. 

 

 Dende o principio o alumnado estará informado dos instrumentos de avaliación usados e dos estándares pautados no punto 4. Por 

trimestres. Tamén saberá que as puntuación outorgadas serán sempre sobre 10 puntos e de que : 

 

 

 O feito de non asistir a un exame ou proba prevista e anunciada previamente terá que ser debidamente xustificado e debe obedecer a un motivo 

razoable. Así mesmo a falta de puntualidade a unha proba avaliadora  tamén esixe unha xustificación en debida forma. 

 O alumnado terá que chegar ao GMC dos estándares por bloques. O feito de non superar un dos 5 bloques programados (non chegar ao GMC 

dos estándares de ese Bloque) implica non alcanzar a nota mínima do 5 global necesario para superar a materia; xa que non se pode facer 

medias aritméticas de habilidades diferentes da mesma materia. (Non se pode superar a parte oral grazas a uns resultados de probas escritas 

que o compensen). 

 O departamento non repetirá probas parciais ao alumnado que non as realice na data da súa convocatoria xunto co resto do grupo senón que se 

pasará a  realizar unha proba final. 

 As probas de avaliación deberán ser cumprimentadas a bolígrafo sendo penalizadas  sobre a nota final aquelas entregadas a lapis ou sen nome. 

 Así mesmo, as probas onde non conste o nome do alumno/a serán penalizadas sobre a nota final das mesmas. 
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 No caso de constatar que un/unha alumno/a copia durante a realización dunha proba a cualificación da mesma será 0. 

 

 

8.2. Avaliación inicial. 

 

A avaliacion inicial realizarase durante as primeiras sesións do curso escolar.  

En 1º ESO  non se realizará proba de Avaliación Inicial xa que o alumnado deste nivel  carece de coñecementos previos na materia por ser a 

primeira vez que aborda a súa aprendizaxe. 

No resto dos niveis a  proba de Avaliación Inicial consistirá nunha proba escrita que avaliará os estándares traballados durante o curso anterior. 

Os resultados das probas de Avaliación Inicial nos distintos niveis permitirán detectar aqueles aspectos que precisarán ser retomados ao non teren 

sido ben asimilados polo alumnado, así coma reforzar o traballo daqueles estándares de niveis precedentes  que non presenten un grao mínimo de 

consecución, de ser o caso. 

A  eliminación das horas de desdobre e a ratio fai difícil  a avaliación inicial da produción oral en certos grupos. Neste caso será, a observación  na 

aula a que proporcionará información ao profesor sobre cada alumno/a. O feito de traballar con alumnado coñecidos de cursos anteriores facilita esa 

observación. 

 

 

8.3. Avaliación continua. 
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Ao longo de cada avaliación realizaranse distintas probas escritas, tanto de comprensión como de produción escrita así como de comprensión 

oral (exercicios de “écoute”) para medir o progreso do alumno na superación dos estándares de aprendizaxe. A  produción oral avaliarase a través da 

observación diaria e de probas específicas así como a través de probas de lectura.  

Utilízanse todo tipo de ferramentas (rúbricas, listas de cotexo, probas escritas, orais,...) e todas contribuirán na súa medida na avaliación continua. 

Realizarase unha proba final por trimestre que avaliará o conxunto de competencias traballadas durante ese período en concreto e a evolución 

da espiral do coñecemento da lingua estranxeira con tódolos seus compoñentes e competencias a valorar así como unha proba final  no mes de 

xuño.. Tamén se farán actividades propostas ó longo do curso segundo as necesidades dos alumnos con resultados a ter en conta na avaliación 

sumativa. 

Dentro da observación do traballo na aula valoraráse o respecto do alumnado para con todos os actores e instrumentos da materia como ela 

mesma; así como a súa implicación na realización das actividades propostas, a súa perseverancia na súa progresión na aprendizaxe así como a 

súa colaboración  cos compañeiros desde un punto de vista colaborativo. 

 

8.4. Avaliación  extraordinaria. 

 

Aquel alumnado que non o logre superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño disporá doutra oportunidade de facelo a travás dunha proba 

extraordinaria deseñada a tal efecto. 

Tratarase dunha proba escrita que poderá ir acompañada dunha proba de comprensión oral segundo o calendario proposto pola direción, 

sempre que  as circunstancias de tempos e espazos o permitan, onde se indicará a puntuación de cada actividade así como a de cada unha das 

partes e do total das mesmas. 
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A proba de extraordinaria de setembro céntrase nunha selección dos obxectivos mínimos extraídos do currículo vixente para a materia francés 

tanto primeira coma  segunda lingua estranxeira onde o noso alumnado deberá ser capaz de : 

1.Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación expresadas en diferentes tipos de texto, identificando cunha 

finalidade comunicativa concreta as informacións globais e especificas que transmiten os textos. 

2. Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia que respecten as regras do código escrito. 

3. Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados aos seus intereses co fin de obter informacións 

requiridas previamente. 

4. Utilizar estratexias de aprendizaxe aprendidas noutras linguas e desenvolver outras mediante a comparación e contraste entre as diferentes 

linguas do currículo, aplicando a experiencia previa nesas linguas á aprendizaxe da  lingua estranxeira. 

A proba está centrada no GMC (grao mínimo de consecución) dos estándares de aprendizaxe seleccionados dos bloques 3, 4 e 5 (da PD) dado o 

seu carácter escrito. 

O resultado desta proba é unha nota numérica sobre 10 que representará o grao mínimo de consecución dos obxectivos tendo que atinxir como 

mínimo un 5; tendo en conta que un 10 nesta proba constitúe probar unicamente o 50% dos estándares traballados na avaliación continua.  

 

8.5. Programa de actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

 

O departamento de FLE articulará o procedemento de recuperación de materias pendentes. A tal efecto, o alumnado que teña a materia pendente 

deberá realizar os exercicios dos dous dosieres confeccionados a tal efecto polo departamento e entregalos dentro do prazo indicado. Co fin de 



84 
 

aclarar dúbidas ou de explicar aquilo que o alumno precise, os membros do departamento estarán a disposición do alumnado durante o horario 

estabrecido pola Xefatura de Estudos. Tales dosieres axudarán á preparación das probas escritas de recuperación, tanto das dúas parciais como da 

final de maio. 

A materia poderase recuperar por dúas vías: 

Entregando, nas datas sinaladas, os boletíns de exercicios propostos polo profesor responsable do programa de recuperación e realizar os 

exames parciais. Neste caso, a porcentaxe acordada ao boletín de exercicios será do 60% (6 puntos) e a do exame parcial, o 40%. (4 puntos). 

 Realizando as probas parciais nas datas marcadas por Xefatura de Estudos e acadando unha nota mínima de 5  ( sobre 10 puntos). Será 

preciso aprobar os dous parciais para considerar a materia recuperada. De non acadar os 5 puntos nalgunha das probas parciais deberase 

realizar unha proba final onde o probado será o 5 ( sobre 10 puntos). 

 Realizando os exercicios facilitados polo departamento no seu momento e entregándoos en prazo, tendo completado a totalidade dos 

exercicios propostos. Desta forma, conservarase o aprobado dalgunha das probas parciais, non tendo que pasar directamente ao final con 

toda a materia senón que só se examinaría da parte suspensa. 

 

No caso de alumnado que estea exentos da materia no 2º curso da ESO mais que non o estiveron no 1º curso e que teña a materia pendente, o 

departamento pode optar por un procedemento de recuperación distinto da proba escrita, como pode ser a realización dun traballo seguindo unhas 

pautas concretas.  

No caso de alumnado de Bacharelato, faránse encargos de traballos ou tarefas para entregar e nas probas oficiais realizarán outras similares en 

relación cos mesmos actos de fala. 
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8.6. Instrumentos de avaliación. 

Os instrumentos de avaliación deben non deben incluir unicamente probas obxectivas senón outros instrumentos coma a autoevaluación e a 

coevaluación. 

É moi importante establecer unha secuenciación coherente e ordenada dos contidos e actividades que facilite a recuperación de aprendizaxes 

mínimos non alcanzados antes de abordar novos contidos.  

As táboas do Grao Mínimo de Consecución dos  Estándares da materia  inclúen os instrumentos de avaliación establecidos  para cada nivel, 

consistentes en:  

- Observación diaria. 

- Caderno de aula e portfolio 

- Lista de cotexo (V/F) de compresión de texto e comprensión 

oral 

- Probas de actividades gramaticais  

- Probas actividades de vocabulario 

- Rúbricas, escalas de rango e  listaxes de cotexo que se 

aplicarán ás actividades de aula, tarefas e proxectos 

- Cuestionario sobre convencións, normas e diferenzas 

culturais. 

- Rúbrica de Comprensión/produción de rutinas de aula. 

- Cuestionarios de auto-avaliación e co-avaliación 

. 

A variedade é un aspecto fundamental no relativo aos instrumentos de avaliación, xa que permiten atender mellor á diversidade do alumnado e a 

valorar o grao de adquisición dos estándares asociados a cada competencia. Estos  instrumentos permiten a avaliación presencial do alumnado 

ainda que tamén serán usados para avaliar a parte correspondente à  actividade dixital do alumnado. 

 As rúbricas de avaliación de cada tarefa ou actividades que se propoña deben guiar o traballo do alumnado e marcar con claridade o que se 

considera importante.  
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9. Medidas de atención á diversidade. 

 

Seguindo o estipulado no DECRETO 229/2011, de 7 de diciembre, con respecto ás MAD (Medidas de Atención á Diversidade), o 

departamento traballa na súa adecuación ao entorno e ao alumnado utilizando metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, leva adiante unha aprendizaxe por proxectos propiciando a  aplicación de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación 

que mellor se adecúen ás características do alumnado con necesidades específicas. 

Así, segue as indicacións e pautas proporcionadas polo equipo de Orientación que nos asesora en canto ás necesidades e circunstancias 

deste alumnado e mesmo faicilita pautas de actuación en casos de alumnado con TDAH, Asperger ou dislexia.  

Do mesmo xeito, tómanse accións para todo o alumnado como resposta educativa á diversidade  priorizando as de carácter ordinario e 

normalizador. Xa que as de carácter extraordinario só se levarán a cabo una vez esgotadas as anteriores; tendo en conta isto, o feito de contar 

con alumnado de 2ºLE que necesite MADs concretas que non impliquen unha exención da materia, fai que os grupos sexan máis homoxéneos en 

canto á súas capacidades. Nesa normalización da atención á diversidade estaba enmarcado o desenvolvemento de desdobres de grupos a 

partires de máis de 22 alumnos para favorecer a atención máis individualizada e responder ás dificultades e necesidades específicas que 

presente o alumnado de 2ºLE que sí cursasen a materia artelllando accións de carácter compensatorio coa finalidade de adecuarnos as 

características, necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses, situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

Desafortunadamente, esta medida queda en suspenso durante o presente curso escolar, da mesma forma que se prescindirá dunha metodoloxía 

de tipo cooperativo favorecedora da inclusión do alumnado con MADs. 

Na nosa materia implementaranse  estratexias metodolóxicas específicas  para cada momento da clase ( principio, desenrolo e final) 

destacando as seguintes: 

 A clase comezará con estratexias para despertar a curiosidade do alumnado e introducilo no tema da sesión. Procederase á 

reactivación de coñecementos previos e exporase de forma clara o que se espera que aprendan durante a sesión.  

 Durante a sesión protenciarase a retroalimentación co alumnado en todo momento. Trataráse de presentar os contidos por distintas 

vias e tendo en conta as distintas intelixencias ( visuais,auditivos, gráficos...) . Favorecerase a autonomía da aprendizaxe, limitando os 

métodos transmisivos e integrando o uso das TICs. 
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 As sesións rematarán facendo unha curta recapitulación do traballo realizado e facendo un breve avance do que se verá na próx ima 

sesión. Compartirase co alumnado os criterios de avaliación é dicir, aquelo que lles imos esixir , promoverase a  coevaluación e a 

autoavaliación  ( rúbricas, cuestionarios, diarios de aprendizaxe, listas de control,  porfolio…) 

 

En última instancia, para aquel alumnado que non puidera atinxir o grao mínimo de consecución dos estándares  o departamento  proporalle o 

programa de recuperación desenvolto no apartado anterior. 

 

 

10. Actividades extraescolares e complementarias. 

 

Na actual situación de pandemia resulta difícil establecer que actividades  complementarias poderán ser levadas a cabo.  Ante a prioridade de 

evitar o contacto entre grupos-clase dentro do posible coa finalidade de limitar a propagación da COVID-19 as actividades por niveis veranse sen 

dúbida reducidas  

 

 Tradicionalmente o  Departamento de Francés realiza saídas escolares para participar no Festival da Francofonía en Vilagarcía de Arousa, 

asistir a obras de teatro no Centro ou en Vigo (Salesianos, EOI...), visitar  un lugar representativo do mundo francófono (París, Bruxelas, 

Xinebra...), etc. Coas actuais circunstancias estas saídas difícilmente se levarán a cabo, a menos que a situación sanitaria evolucione 

favorablemente e permita a súa posta en marcha. Polo tanto, o Departamento considera convinte recurrir a actividades que poidan ser levadas a  

cabo dentro do centro escolar, coma : 

 Taller de crêpes  a cargo do bretón Jérémy Thomas e a súa food-truck La Marinière. 

 Intercambios e comunicacións epistolares ou vía audiovisual con alumnado francófono. 
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11. Tratamento do fomento da lectura 

 

Serán obras de lectura obrigatoria os seguintes textos fornecidos pola biblioteca do  centro: 

 1ºESO: Jojo. Santillana Français. 

 2º ESO Dans la maison bleue. Santillana Français. 

 2ºESO:  3ºESO: La momie du Louvre. Vicens Vives. 

 

12. Tratamento do fomento das TICs 

 

As novas tecnoloxías son unha ferramenta indispensable para que o alumnado se enfronte a modernos retos e encare o seu futuro con éxito. 

As posibilidades das TIC abranguen tanto o terreo científico (procura de información para un traballo de  investigación), literario (procura de textos 

vangardistas, pezas teatrais...), creativo 

(lectura e escritura de blogues...), etc. 

Así mesmo, a súa utilización é moi útil para que o alumnado identifique os principais puntos de información sobre o francés e a fancofonía, a 

súa lingua e cultura, na rede e obteña documentación referida a aspectos sociolingüísticos que están presentes nos obxectivos dos diferentes 

cursos. 

Este curso, todas as aulas contan cun ordenador e unha pizarra dixital. Así mesmo os cursos de 1ºESO, 2ºESO e 3º ESO contan cos 

portátiles dentro do marco do Edixgal derivado do anterior Programa Abalar. . 

 Como quedou patente durante o período de confinamento derivado da situación de pandemia o uso da tecnoloxía resulta fundamental para 

garantir a continuidade do ensino en circunstancias tan excepcionais como as actuais. Por iso é de especial importancia a instrucción do 

alumnado no manexo das ferramentas dixitais.  

Na actual situación de pandemia tanto a Aula Virtual do Centro como os libros dixitais serán instrumentos imprescindibles para garantir o 

contacto do alumnado coa materia e co seu profesorado. 
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13. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas. 

 

A continuación preséntase a rúbrica que recolle os indicadores de logro que servirán para avaliar tanto o proceso de ensino como a práctica 

docente en constante revisión e mellora. 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3. Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual?         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.  Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7. Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con 
NEAE?         

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

10.  Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

11. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 
do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1. Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2. Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3.  Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          
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4. Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos 
con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar.         

6. Intercálase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 
expresión oral.         

8.  Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe         

9. Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar.         

10. Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc.         

11.  Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas 
/exames, etc.         

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
fallos.         

13.  Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado?         

14.  As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos 
estándares         

 

 

Revisión e avaliación da programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 
temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 
materia?         
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8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos 
previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

O Marco Común de Referencia Europeo para as Linguas (MCREL) é unha descrición  de competencias lingüïsticas en seis niveis: A1,A2,B1,B2,C1e C2. Os 

contidos de francés para secundaria corrresponden cos niveis A1 e A2, mentras que no 2º curso de bacharelato, coa LOE, se alcanzaba o nivel B1. Os indicadores 
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redactáronse para axudar tanto a estudantes como a profesionais da educación a normalizar os procedementos de avaliación. Non obstante, coa implantación da 

LOMCE, mermada gravemente a carga horaria, o nivel que se poderá alcanzar no pasaporte de linguas previsto polo MCREL será inexorablemente menor. 

O Portfolio, proposto polo Consello de Europa, é unha carpeta que gardan os alumnos na que se detallan as súas experiencias en relación coas linguas e a 

aprendizaxe das mesmas. Inclúe a lingua materna do alumno, así como calquera outra lingua coa que teña entrado en contacto. O portfolio consta de: 

 A experiencia do alumno 

 Os actos de comunicación  nos que é capaz de expresar. 

O Portfolio é polo tanto unha ferramenta de autoavaliación coma unha testemuña dos progresos e do que se ten aprendido.  

 

 

 

ANEXO: ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTIA Á SITUACIÓN PROVOCADA POLA COVID-19 

 

 

1. POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS DA SITUACIÓN SANITARIA. 

 

 

En base á evolución da situación sanitaria derivada da pandemia debemos prever tres tipos de escenarios: actividade lectiva 

presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

A presente programación está deseñada contemplando unha situación sanitaria que permita levar a cabo unha actividade lectiva 

presencial. Porén, poderíase dar o caso de  que cada certo tempo algún alumno/a deba permanecer na casa por ter resultado 
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contaxiado polo virus da COVID-19 gardando unha corentena.Tampouco debemos obviar a posibilidade, dado que xa vivimos esa 

situación, dun novo confinamento máis ou menos durareiro no tempo que obrigue a un ensino  vía telemática.  

 

 

1.1. ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

Os puntos 6 e 8 da presente Programación Didáctica recollen as consideracións metodolóxicas e de  avaliación, cualificación e 

promoción contempladas polo departamento de Francés para o actual curso escolar nunha situación de actividade lectiva presencial. 

 

1.2. ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

 

1.2.1. Metodoloxía 

Terase en conta a flexibilidade do curriculum. O ensino presencial debe centrarse nos contidos con maior peso 

propedéutico e  que requiran  maior explicación reservando aqueles que o alumnado poida adquirir de forma máis 

autónoma para o ensino a distancia. 

Nesta situación potenciarase todo o posible a parte práctica da materia durante as sesións presenciais así coma as 

explicacións de tipo  gramatical que posteriormente serán reforzadas a través de actividades online. Durante as 

sesións presenciais o alumnado poderá aclarar calqueira cuestión que imposibilite a súa actividade telemática de forma 

autónoma. Priorizaranse as explicacións gramaticais imprescindibles para acadar un grao mínimo de competencia, así 

coma a resolución de calquera dúbida ou cuestión que o alumnado poida plantexar en relación coa materia ou coa súa 

competencia dixital. Traballarase especialmente nos ámbitos da Comprensión e Expresión Oral, máis difícilmente 

abordables telemáticamente e sen a guía do profesorado. 
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Contarase coa Aula Virtual do centro, de Edixgal e do correo corporativo para a modalidade de ensino telemático, 

reservado sobre todo para abordar aqueles contidos que o alumnado pode traballar con maior  autonomía. Neste 

sentido, gran parte das tarefas correspondentes á  Comprensión e Expresión  Escrita, así como o práctica de contidos 

gramaticais poderá ser realizado a través das Aulas Virtuais dos distintos niveis. As profesoras do departamento 

encargaranse de facilitar e secuenciar o traballo telemático. 

Teranse en conta as distintas situacións entre o alumnado derivadas da fenda dixital facilitando alternativas ao traballo 

telemático achegando ao alumnado materiais en formatos alternativos ( papel, arquivos, etc) e  adecuando os  prazos de 

entrega ás distintas problemáticas. 

 

 

1.2.2. Avaliación 

 

Nun escenario de actividade lectiva semipresencial, a Avaliación levarase a cabo principalmente de maneira 

presencial. Aproveitaranse as sesións presenciais da materia para levar a cabo distintos  procedementos de avaliación, 

sobre todo os exames e  probas específicas, ben sexan de tipo escrito coma oral tentando recopilar información sobre o 

grao de adquisición das distintas competencias.  

O traballo telemático (realizado a través da Aula Virtual ou de Edixgal) tamén será avaliado segundo os criterios 

establecidos polo departamento dos que o alumnado estará convenientemente informado. Serían os seguintes:  

- Adecuación á tarefa encomendada 

- Corrección na execución 

- Cumprimento dos prazos establecidos 

- Ferramentas empregadas 

 

 



95 
 

1.3. ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

1.3.1. Metodoloxía 

Nun escenario no que a totalidade do proceso de ensino-aprendizaxe se realiza a distancia a liña metodolóxica adoptada estará 

moi ligada aos instrumentos dos que dispón a comunidade educativa. As Aulas Virtuais, Edixgal, os correos corporativos e 

as plataformas de videoconferencias tipo Webex serán as canles que permitirán a actividade lectiva. A través delas 

establecerase o contacto co alumnado, daranse todo tipo de instruccións e proporcionaranse os materiais de traballo oportunos. 

Así mesmo, o alumnado fara por estas vías as súas achegas á materia e estará ao tanto de todo o relacionado coa mesma. 

Como norma, partirase sempre dos coñecementos previos do alumnado que permitan a progresión na adquisición de 

destrezas e de competencias.  Con tal finalidade deseñaranse actividades de carácter práctico que potencien a avaliación 

continua recurrindo a documentos auténticos e reais. Os procedementos e instrumentos de avaliación adaptaranse a esta 

modalidade e permitirán determinar o nivel competencial acadado polo alumnado.  

Baseándonos na experiencia previa de confinamento, o departamento terá especial coidado na secuenciación e  complexidade  

das tarefas e na adecuación dos prazos de entrega tendo en conta que o traballo telemático require dunha maior inversión de 

tempo e que para certa parte do alumando resulta moito máis difícil de abordar e xestionar a realización das tarefas telemáticas. 

 

1.3.2. Avaliación 

A avaliación  valerase dos rexistros de seguimento das tarefas propostas on-line ou por outros medios (en casos nos 

que o alumnado teña problemas para traballar telemáticamente). O alumnado estará conveniemtemente informado  dos 

criterios de avaliación establecidos polo departamento a través dos cursos virtuais e dos cursos Edixgal. Serían os 

seguintes:  

- Adecuación á tarefa encomendada 

- Corrección na execución 
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- Cumprimento dos prazos establecidos 

- Ferramentas empregadas 

- Asistencia a clases virtuais programadas 

- Compromiso e actitude 

 

O traballo continuo por parte do alumnado é imprescindible para obter unha avaliación positiva na materia no mes de xuño. 

Tanto a entrega das tarefas encomendadas coma a asistencia a clases virtuais programadas é obrigatoria. En caso de darse 

outra situación de confinamento como a vivida durante o 3º trimestre do curso pasado, o departamento informará ao alumnado 

da porcentaxe mínima de entregas que permitan superar a materia. 

Tanto a Aula Virtual coma Edixgal ( e no seu defecto o correo corporativo) permitirán establecer unha comunicación continua e 

fluida entre profesorado e alumnado. Os seus servizos de mensaxería permitirán ao alumnado plantexar calqueira cuestión ou 

dúbida que queira facer chegar ás súas  profesoras  e viveversa. 

 

 

2. Comunicación coas familias. 

 

Se a comunicación coas familias do noso alumnado é sempre un aspecto fundamental en condicións normais, nunha situación 

de actividade lectiva non presencial será de especial relevancia, sobre todo nos niveis da ESO. 

 Os proxenitores e titores serán informados da falta de traballo e de implicación dos seus fillos en caso de producirse, 

prestaráselles apoio cando o demanden, daránselles orientacións sobre a súa evolución académica e informaráselles sobre os 

aspectos que se terán en conta no proceso de avaliación e cualificación .  

O sistema de mensaxería de E-Dixgal do que disfruta todo o alumnado da ESO ( durante o presente curso escolar non 

contamos con alumnado en Bacharelato), así como a vía telefónica serán as principales canles de comunicación cos 
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responsables do noso alumnado. Igualmente, poderanse concertar citas presenciais dentro da dispoñibilidade horaria do 

profesorado sempre e cando os protocolos o permitan e aconsellen.  
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