
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1.      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO segunda lingua estranxeira francés  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

                                                                                     COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á 
información persoal moi básica (nome, idade, gustos, etc.), así 
como instrucións e peticións elementais relativas ao 
comportamento na aula. 

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

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

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

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas, 
obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a 
cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais 
de comunicación, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

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

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves 
sobre temas cotiáns habituais e de necesidade inmediata, 
previamente traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre que se 
fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

     SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares 

      como, por exemplo, un/unha mesmo/ a, a familia, a escola, o tempo 
      libre, ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

                                                                                           COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

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

     SLEB3.2. Comprende avisos, obriga e prohibicións básicas e predicibles, 
      referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, 

especialment se contan con apoiovisual. 
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B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi 
básicos e relativos a temas da propia experiencia. 

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

B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, 
como invitacións, felicitacións, notas, avisos, billetes de transporte, 
entradas, etiquetas ou xogos coñecidos. 

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

                                                                                     PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da 
persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción 
do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos 
moi estruturados e con axuda previa 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir 
información, 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite 
información persoal. 

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.).  

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades 
cotiás e de inmediata necesidade. 

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

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel 
escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso 
como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 
ordenada do texto. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital. 

                                                                     COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

  

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e 
de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel escolar 

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.) 

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

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

 B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual, e 
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar 
no seu nivel escolar. 

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

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

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Avaliación da adecuación gramatical, léxica e corrección 
expresiva. Avaliación da adecuación das respostas ás preguntas sobre os 
documentos de traballo 

Instrumentos: Redaccións e exercicios de expresión escrita. Preguntas 
sobre os documentos de traballo. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións da primeira 
e a segunda avaliación, incrementada en ata dous puntos tendo en conta a 
cantidade e calidade dos traballos do alumno recibidos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame de expresión escrita, comprensión escrita e comprensión oral. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai 
alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Comprensión oral e escrita. Expresión escrita. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos teñen o material de traballo na casa. Envío por correo electrónico 

de material de corrección das actividades. 

Materiais e recursos Trop bien! 1, editorial Pearson: unidades 5 e 6. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será a comunicación por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


