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1. Introducción e contextualización 
 
O aumento das relacións internacionais por motivos educativos, laborais, profesionais, culturais, turísticos ou de acceso a medios de comunicación, fai que o 

coñecemento de linguas estranxeiras sexa unha necesidade crecente na sociedade actual. 

O dominio de linguas estranxeiras implica a posibilidade de acceder a outras culturas e costumes, ó mesmo tempo que fomenta as relacións interprofesionais, favorece 

unha formación integral do individuo e desenvolve o respecto por outros países, polos seus falantes e polas súas culturas; ademais, permite comprender mellor a(s) 

propia(s) lingua(s). 

Posto que os alumnos e alumnas do primeiro ciclo de E.S.O. só tiveron contacto co inglés como lingua estranxeira, hai que aproveitar todos os coñecementos e 

estratexias que adquiriron ó enfrentarse a un idioma estranxeiro e conseguir que aprendan a “facer algo” co francés máis que aprender “algo sobre” o mesmo. Neste 

sentido o ensino do idioma nesta primeira etapa deberá centrarse nunha formación básica que serva para satisfacer as necesidades de comunicación na lingua francesa 

e como punto de partida sólido para profundizar nunha aprendizaxe posterior e especializada dela, nunha segunda etapa, no caso de alumnos que sigan no bacharelato. 

Tendo en conta todo isto, no 1° ciclo da E.S.O. prestaráselle maior atención á comunicación oral; no segundo, daráselle cada vez máis importancia á comunicación 

escrita. A lingua estranxeira debe converterse na lingua de comunicación oral na clase, sendo de vital importancia a presentación ós alumnos de actividades que fagan 

posible a mellora da comprensión oral e que axuden á produción de textos orais, tendo en conta ó contido máis cá forma durante este 1° ciclo, e facendo máis atención á 

forma durante o 2° ciclo. 

En canto á comunicación escrita, resulta esencial adestrar o alumno no dominio das claves non lingüísticas que lle axuden a comprender a mensaxe, e nas prácticas de 

comprensión escrita centradas tanto na lectura extensiva como intensiva. En toda a E.S.O. é fundamental realizar actividades centradas na atención ó plan escrito, ó 

formato, á ortografía e á puntuación.  

Tanto na ESO como no Bacharelato, a Segunda Lingua estranxeira é unha materia opcional, só é opción preferente en 1º e 2º da ESO. Isto implica que a partir de 3º da 

ESO podemos encontrarnos con alumnos que non cursaran francés todos os anos da súa escolaridade con outros que a continuaron sempre, posto que o alumnado 

pode iniciar e finalizar a súa aprendizaxe en calquera dos curso da etapa. Isto implica que a programación debe ser o suficientemente flexible como para axustarse á 

diversidade de niveis que pode haber en cada curso ou grupo.  

A particularidade deste curso é que a dispoñibilidade horaria das profesoras do Departamento de Francés permiteu facer unha división nos niveis de 3º e 4º da ESO por 

nivel académico, deste xeito quedan diferenciados tres niveis de 3º da ESO e dous niveis de 4º da ESO. 
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En canto a bacharelato, os alumnos/as que opten por coller como optativa a materia poderán examinarse se o desexan na ABAU en 2º de Bacharelato. Posto que a 

proba é semellante á de primeira lingua estranxeira (sen a parte de Comprensión Oral), dende o departamento consideramos opor tuno preparalos coma para un nivel B1 

dun exame oficial tipo DELF insistindo sobretodo nas probas de Comprensión e Expresión Escrita sen deixar de repasar os puntos gramaticais importantes.  

O departamento fará un seguimento individualizado cos alumnos/as con francés pendentes de cursos anteriores informando persoalmente ás familias e aos alumnos/as 

das actividades de seguimento e recuperación da materia. 

Dende o departamento consideramos de vital importancia intentar desdobrar un mínimo de unha hora semanal aos grupos da ESO para poder traballar de maneira máis 

individualizada e potenciar a expresión oral, ainda que sabemos que estamos suxeitos as limitacións da carga lectiva xeral de todo o instituto dados os recortes e non 

sustitucións de persoal. 
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2. Competencias e estándares 

a) Perfil competencial da área de francés 
 

Perfil competencial da área de Francés 
Número de estándares onde se traballa cada competencia. 

COMPETENCIAS 1º ESO 2º ESO  3º ESO 4º ESO 2º BACH 
CCL 22 20 24 24 28 

CMCCT      
CD 16 18 17 15 15 

CAA 22 21 24 24 22 
CSC   24 23 20 

CSIEE  3 5 1 1 
CCEC 22 20 24 24 21 

ESTÁNDARES TOTAIS 82 82 118 111 107 

 

b) Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables 
 

 1º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 CCL, CD, CAA, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

Bloque 2. Produción de textos orais 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CD, CAA, 
CCEC 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

  CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CAA, CCEC, 
CCL 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

clave 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CCE, 
CD 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL CAA, 
CCEC, CD 

 

 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 
Competencias 

clave 

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

 CSIEE,CCL, 
CAA, CCEC, 
CD 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Competencias 

clave 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.  CCL, CD, CAA, 
CSIEE 
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 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente 
se contan con apoio visual. 

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

 CCL,CAA, 
CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CD, CAA 
CSIEE 

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

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

 CCL, CAA, 
CCEC CD 

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

 CCL, CAA, 
CCEC CD 

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

clave 

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

 CCL, CAA, 
CCEC CD 

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

 CCL, CD, CAA 
CCEC 

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

 CAA, CCEC 

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

 CCL, CD, CAA 
CCEC 

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

 

 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CSIEE, 
CD 

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

CCEC, CD, 
CSIEE 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD, 
CSIEE 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC,CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD, 
CSIEE 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

 

 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 



14 
 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

clave 

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

 CCL,  CD, CAA, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD, 
CSIEE 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

 

 1º BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 CCL,CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 
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Bloque 2. Produción de textos orais 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, CSC, 
CCEC, CD 

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

 CCL, CD 

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

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

 CCL, CD, CAA 

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

 CCL, CCEC, CD 

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

 CCL, CD, CSC, 
CAA 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
Competencias 

clave 

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

 CCL, CD, CSC 

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

 CCL, CD, CAA 

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

 CCL, CD, CAA 

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

 CCL, CCEC, CD, 
CSC 

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

 CCL, CCEC, CD 

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

clave 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 

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

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

 CCL,CCEC, CSC, 
CAA 

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

 CCL,CSC, CCEC 

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

 CCL, CSC, CAA 
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3. Obxectivos para o curso 

Seguindo a lei en vigor decidimos deixar os obxectivos por etapas e non por cursos, que detallamos a continuación.  

a) Obxectivos xerais da ESO 
 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 e producidas por falantes ou por medios de reprodución e comunicación. 

 Utilizar oralmente a lengua 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 amosando interese por 

comprender e facerse comprender. 

 Comprender mensaxes escritas relativas a situacións reais de comunicacións expresadas en diferentes tipos de textos, identificando cunha finalidade 

comunicativa concreta as informacións globais e específicas que transmiten os textos. 

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

 Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados ás capacidades e intereses co fin de obter informacións requeridas 

previamente. 

 Reflexionar sobre o funcionamento de sistema lingüístico na comunicación e valoralo como elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións propias. 

 Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos paises que se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos e evitando os 

estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura galega para cumprir, se é o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con 

eficacia a resolución de malentendidos interculturais. 

 Usar estratexias de aprendizaxe xa aprendidas en outras linguas e desenvolver e ampliar outras mediante a comparación e contraste entre as diferentes linguas 

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

b) Obxectivos xerais de Bacharelato 
 Utilizar a lingua estranxeira de forma oral e escrita, co fin de comunicarse con fluidez e corrección, mediante o uso de estratexias adecuadas. 

 Comprender e interpretar críticamente os textos orais, escritos e visuais emitidos en situacións de comunicación habitual e polos medios de comunicación. 

 Ler de maneira autónoma textos de temática xeral ou adecuados ós intereses dos alumnos, comprender os elementos esenciais e captar a súa función e a 

organización discursiva. 

 Utilizar estratexias de comprensión que permitan inferir significados de léxico descoñecido a través do contexto, o seu propio coñecemento do mundo e aspectos 

sociolingüísticos tales como a formación das palabras, prefixos e sufixos, sinónimos e antónimos, etc. 

 Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, co fin de mellorar as produccións propias e comprender as alleas, en situacións cada 

vez máis variadas e imprevistas. 
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 Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, utilizando recursos autónomos, baseados na observación, corrección e avaliación, co fin de coñecer en todo 

momento o estado da aprendizaxe e de continuar no futuro co estudio da lingua estranxeira. 

 Reflexionar sobre o funcionamento das linguas, establecendo paralelismos e contrastes entre as linguas coñecidas e a lingua estranxeira. 

 Desenvolver a imaxinación, a sensibilidade e a creatividade no uso e aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e a outras culturas, facilitando deste xeito a comprensión da lingua e da 

cultura propias. 

 Coñecer os aspectos fundamentais do medio sociocultural da lingua estranxeira, co fin de acadar unha mellor comunicación e unha mellor interpretación das 

diferentes culturas, na procura dun mellor entendemento internacional. 

 Valorar críticamente outros modos de organizar a experiencia e estructurar as relacións persoais comprendendo o valor relativo das convencións e normas 

culturais. 

 Reflexionar sobre os parecidos e as diferencias entre as diversas culturas e desenvolver respecto por elas, na procura dunha maior tolerancia entre os pobos. 
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4. Temporalización. Grao mínimo de consecución para superar a materia. Procedementos e instrumentos de 
avaliación. 

 1º ESO 

o Bloque 1. Comprensión de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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. 

50% X   
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Entrevista persoal. Rexistro cuantitativo 

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. 

50%  X  
Observación na aula: Interacción alumno-profesor. 

Rexistro cuantitativo 

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. 

40%   X 
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral.Rexistro cuantitativo 

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. 

50%   X 
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 2. Produción de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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% X X X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

50%   X 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Entrevista persoal. Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 
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a súa idade e o seu nivel escolar. 

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

40%  X  
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

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

40%   X 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

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

40%   X 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

40% X   
Observación na aula. 

Lecturas comprensivas. Rexistro cuantitativo 

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

40%  X X 
Observación na aula. 

Visionado de Publicidades. Lecturas comprensivas. 
Rexistro cuantitativo 

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. 

40%  X X 
Observación na aula. 

Cuestionario. Mails. Rexistro cuantitativo 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en 
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 40%   X 

Observación na aula. 
Lecturas e diálogos adaptados.Cuestionario. Rexistro 

cuantitativo 

 

o Bloque 4. Produción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

40%  X  
Observación na aula. 

Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 
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intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. cuantitativo 

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.). 

60% X   
Observación na aula. 

Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en 
soporte dixital moi sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 50%   X 

Observación na aula. 
Elaboración do horario, redacción de mails,... Rexistro 

cuantitativo 

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

40%  X X 
Observación na aula. 

Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 
cuantitativo 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

40% X X X 

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Lectura en clase. Cancións, trabalinguas. Rexistro 
cuantitativo 

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. 

60%  X X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

40% X X X 
Observación na aula. 

Lecturas dirixidas. Poemas. Cuestionarios. Rexistro 
cuantitativo 

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

50%  X X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

40%   X 
Observación na aula. 

Traballos en grupo/Cuestionarios/Webquest.. Rexistro 
cuantitativo 
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 2º ESO 

o Bloque 1. Comprensión de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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% X   
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Entrevista persoal. Rexistro cuantitativo 

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

50%  X  
Observación na aula: Interacción alumno-profesor. 

Rexistro cuantitativo 

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. 

40%   X 
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

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

50%   X 
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 2. Produción de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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% X X X 

Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 
alumno-alumno. 

. Rexistro cuantitativo 

 

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde intelixiblemente 

50%   X 

Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 
alumno-alumno. 

. Rexistro cuantitativo 
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preguntas sinxelas sobre si mesmo/ a e sobre actividades moi comúns da vida 
social diaria e do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para 
a súa idade e o seu nivel escolar. 

 

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

50%  X  
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

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

50%   X 

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Interacción alumno-profesor e alumno-alumno. 
Entrevista persoal. Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

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

50%   X 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu 
interese. 50% X   

Observación na aula. 
Lecturas comprensivas. Rexistro cuantitativo 

 

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

50%  X X 

Observación na aula. 
Cuestionario. Enunciados. Rexistro cuantitativo 

 

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. 

50%  X X 

Observación na aula. 
Cuestionario. Mails/Postais. Rexistro  

 

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 

50%   X 
Observación na aula. 

Diálogos adaptados.Lecturas comprensivas.Rexistro 
cuantitativo 
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idade e á súa experiencia 

 

o Bloque 4. Produción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 50%  X  

Observación na aula. 
Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 

cuantitativo 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 50% X   

Observación na aula. 
Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

 

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

50%   X 
Observación na aula. 

Notas na agenda persoal. Elaboración do horario, 
redacción de mails,... Rexistro cuantitativo 

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

50%  X X 
Observación na aula. 

Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 
cuantitativo 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

50% X X X 

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Lectura en clase. Cancións, trabalinguas. Rexistro 
cuantitativo 

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%  X X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

50% X X X 
Observación na aula. 

Lecturas dirixidas. Cuestionarios. Rexistro cuantitativo 
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coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

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

50%  X X 
Observación na aula. 

Traballos en grupo/Cuestionarios/Webquest.. Rexistro 
cuantitativo 

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

50%   X 

Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 
alumno-alumno. 

. Rexistro cuantitativo 

 

 

 3º ESO 

o Bloque 1. Comprensión de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60%   X 

Observación na aula: Interacción alumno-profesor. 
Comprensión de enunciados. Rexistro cuantitativo 

 

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

50% X   
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

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

50%  X  
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Entrevista persoal.Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

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

60%  X  
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 
alumno-alumno.Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 
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repetir ou reformular o dito. 

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

50%   X 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Entrevista persoal.Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

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

60% X   

Observación na aula. 
Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

 

 

o Bloque 2. Produción de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60% X   

 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre 

de oral. 
Exposicións. Entrevista. Rexistro cuantitativo 

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

50%  X  
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol/Diálogos. Rexistro cuantitativo 

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

60%   X 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 

oral. 
Xogos de rol/Diálogos. Rexistro cuantitativo 

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

50%  X  

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Interacción alumno-profesor e alumno-alumno.  
Entrevista persoal. Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 
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o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

50%  X  

Observación na aula. 
Lecturas comprensivas. Rexistro cuantitativo 

 
 

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

60% X   

Observación na aula. 
Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

 
 

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

50% X   

Observación na aula. 
Cuestionario. Mails/Postais. Rexistro  

 
 

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

50%   X 
Observación na aula. 

Diálogos adaptados.Lecturas comprensivas.Rexistro 
cuantitativo 

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

60% X X X 
Observación na aula. 

Traballo de investigación. Webquest.Rexistro 
cuantitativo 

 

o Bloque 4. Produción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

50% X   

Observación na aula. 
Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 

cuantitativo 

 
 

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

60% X   
Observación na aula. 

Cuestionario. Rexistro cuantitativo 
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un club internacional de xente nova).  
 

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

50%  X  

Observación na aula. 
Notas na agenda. Elaboración do horario. Redacción 

de mails,... Rexistro cuantitativo 

 

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

50%   X 
Observación na aula. 

Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 
cuantitativo 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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. 

60% X   

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Lectura en clase. Cancións, trabalinguas. Rexistro 
cuantitativo 

 

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

50%   X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

50% X X X 
Observación na aula. 

Lecturas dirixidas. Cuestionarios. Rexistro cuantitativo 

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. 

60%   X 
Observación na aula. 

Traballos en grupo/Cuestionarios/Webquest.. Rexistro 
cuantitativo 

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

60%  X  
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 
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escolar e traballados previamente. 

 4º ESO 

o Bloque 1. Comprensión de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60%   X 

Observación na aula: Interacción alumno-profesor. 
Comprensión de enunciados. Rexistro cuantitativo 

 
 

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

60% X   

Observación na aula. 
Probas de comprensión oral. Sintesis. Rexistro 

cuantitativo 

 

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

60%  X  

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Entrevista persoal.Cuestionario. Rexistro 
cuantitativo 

 

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

60%  X  

Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 
alumno-alumno.Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

 

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

60%   X 

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Entrevista persoal.Cuestionario. Diálogo. Rexistro 
cuantitativo 

 

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

60% X   
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 2. Produción de textos orais 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60% X   

 
Observación na aula, pincipalmente no desdobre 

de oral. 
Exposicións. Entrevista. Rexistro cuantitativo 

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

60%  X  

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Xogos de rol/Diálogos. Rexistro cuantitativo 

 

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

60%   X 

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Xogos de rol/Diálogos. Rexistro cuantitativo 

 

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

60%  X  

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Interacción alumno-profesor e alumno-alumno.  
Entrevista persoal. Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60%  X  

Observación na aula. 
Lecturas comprensivas. Rexistro cuantitativo 

 
 

SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así como instrucións claras 

60% X   
Observación na aula. 

Cuestionario. Rexistro cuantitativo 
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para a realización de actividades e normas de seguridade básicas.  

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

60% X   

Observación na aula. 
Cuestionario. Mails/Postais. Rexistro  

 
 

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

50%   X 
Observación na aula. 

Diálogos adaptados.Lecturas comprensivas.Rexistro 
cuantitativo 

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

60% X X X 
Observación na aula. 

Traballo de investigación. Webquest.Rexistro 
cuantitativo 

 

o Bloque 4. Produción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60% X   

Observación na aula. 
Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 

cuantitativo 

 
 
 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á 
súa formación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 
subscribirse a unha publicación dixital). 60% X   

Observación na aula. 
Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

 
 
 

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

60%  X  
Observación na aula. 

Notas na agenda. Elaboración do horario. Redacción de 
mails,... Rexistro cuantitativo 

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

50%   X 
Observación na aula. 

Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro cuantitati 
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o Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

60% X   

Observación na aula, pincipalmente no desdobre de 
oral. 

Lectura en clase. Cancións, trabalinguas. Rexistro 
cuantitativo 

 

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

60%   X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

60% X X X 
Observación na aula. 

Lecturas dirixidas. Cuestionarios. Rexistro cuantitativo 

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. 

60%   X 
Observación na aula. 

Traballos en grupo/Cuestionarios/Webquest.. Rexistro 
cuantitativo 

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

60%  X  
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

 

 2º Bacharelato 

o Bloque 1. Comprensión de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

70% X   

Observación na aula: Interacción alumno-profesor. 
Comprensión de enunciados. Rexistro cuantitativo 
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SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico, sempre que poida 
volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

70%  X  

Observación na aula. 
Probas de comprensión oral. Sintesis. Rexistro 

cuantitativo 

 

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

60% X   
Observación na aula. 

Entrevista persoal.Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

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

70%   X 
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

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

70%  X  

Observación na aula. 
Entrevista persoal.Cuestionario. Diálogo. Rexistro 

cuantitativo 

 

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

60%   X 
Observación na aula. 

Probas de comprensión oral. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 2. Produción de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

70%   X 

 
Observación na aula. 

Exposicións. Entrevista. Rexistro cuantitativo 

 
SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas 60% X   Observación na aula. 
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previamente e con apoio visual, sobre aspectos concretos de temas educativos 
ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media. 

Xogos de rol/Diálogos. Rexistro cuantitativo 

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

60%  X  
Observación na aula. 

Xogos de rol/Diálogos. Rexistro cuantitativo 

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

70%  X  
Observación na aula. 

Interacción alumno-profesor e alumno-alumno.  
Entrevista persoal. Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

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

60%   X 
Observación na aula. 

Interacción alumno-profesor e alumno-alumno.  
Entrevista persoal. Xogos de rol. Rexistro cuantitativo 

 

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

70%  X  

Observación na aula. 
Lecturas comprensivas. Rexistro cuantitativo 

 
 
 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante 70%  X  Observación na aula. 
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de anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional (organización de grupos de traballo, información 
sobre actividades de formación específicas, etc.). 

Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

 
 

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

70% X   

Observación na aula. 
Cuestionario. Mails/Postais. Rexistro  

 

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

70%   X 
Observación na aula. 

Lecturas comprensivas.Rexistro cuantitativo 

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

70% X   
Observación na aula. 

Lecturas comprensivas.Rexistro cuantitativo 

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

60%  X  
Observación na aula. 

Lecturas comprensivas.Rexistro cuantitativo 

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

60%   X 
Observación na aula. 

Traballo de investigación. Webquest.Rexistro 
cuantitativo 

 

o Bloque 4. Produción de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

70%   X 

Observación na aula. 
Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 

cuantitativo 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa 70% X   Observación na aula. 
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ou laboral (nivel de estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha 
finalidade específica, como solicitar unha bolsa. 

Cuestionario. Rexistro cuantitativo 

 

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. 

70%  X  

Observación na aula. 
Notas na agenda. Elaboración do horario. Redacción 

de mails,... Rexistro cuantitativo 

 

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

60%  X  
Observación na aula. 

Redacción de mails, cartas, postais,... Rexistro 
cuantitativo. 

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

60%   X 
Observación na aula. 

Diario.Redaccións.resumos,... Rexistro cuantitati 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN en 

% 

TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 1ª AV 2º AV 3ª AV 

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

70%  X  

Observación na aula. 
Lectura en clase. Cancións, trabalinguas. Rexistro 

cuantitativo 

 

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

70% X   
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 

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

70%   X 
Observación na aula. 

Lecturas dirixidas. Cuestionarios. Rexistro cuantitativo 

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 

70%   X 
Observación na aula. 

Traballos en grupo/Cuestionarios/Webquest.. Rexistro 
cuantitativo 
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plurilingüe. 

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

70%  X  
Observación na aula: Interacción alumno-profesor e 

alumno-alumno. 
. Rexistro cuantitativo 
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5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 
1º ESO 
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AVA 

LIA 

CIÓN 

CONTIDOS OFICIAIS METODOLOXÍA 
UNIDADES LIBRO 

DE TEXTO 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

sesións 

1ª B1.1/B1.4 

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1/B5.3/ B5.4 

B5.6: - Léxico oral e escrito básico de uso común: Identificación persoal elemental; 
actividades básicas da vida diaria; compras básicas 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais: saúdos, 
despedidas, etc 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo: o alfabeto, as cores, o material escolar, os días, os meses e as datas 

B5.7: Estructuras sintácticos discursivas: - Expresións de relacións lóxicas: conxución (et); 
disxunción (ou) 

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

- Interrogación (que est-ce?, qu’est-ce que c’est?, est-ce que?) 

- Expresión do tempo: presente 

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

Activa e interactiva 

Individual ou colectiva 

Lúdica. 

Interdisciplinar e 
intercultural 

Flexible 

Integradora 

PLURIEL 1 

Unidades 0 e 1 

Unhas 20  
sesións 
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- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives)  

- Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont), da entidade (articles définis, 
indéfinis, noms, pronoms personnels sujets); os presentativos (c’est, voilà, il est) 

-Expresión da cantidade. Plurais regulares; números cardinais ata 31 

2ª B1.3/B1.4 

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5/ 

B5.6: - Léxico oral e escrito básico de uso común: Tempo libre, lecer e deporte; saúde 
máis básica e coidados físicos elementais; educación e estudo 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais: Expresións 
sinxelas de gustos 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo. 

B5.7: Estructuras sintácticos discursivas: - Expresións de relacións lóxicas: oposición 

(mais); causa (parce que) 

- Negación (ne/n… pas) 

- Interrogación (quoi, quand, comment, pourquoi, oú, réponses) 

- Expresión do tempo: presente 

PLURIEL 1 

Unidades 2 e 3 

Unhas 20  
sesións 
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- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent) 

-Expresión da entidade (pronoms toniques); expresión da posesión (adxectivos posesivos 
dun só propietario) 

- Expresión da modalidade: capacidade et permiso (pouvoir); cortesía (distinction tu/vous) 

- Expresión da cantidade.Números cardinais ata 69. 

-Expresión do tempo: puntual (l’heure, moment du jour); indicacións de tempo; duración 
(de…à); secuenciación (à partir de+heure); frecuencia (d’habitude). 

3ª B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1/B3.2 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5/ 

B5.6: - Léxico oral he escrito básico de uso común: A vivenda, fogar e contexto; familia e 
amizades; traballo; vacacións; alimentación e restauración; transporte; tempo 
metereolóxico; tecnoloxias da información e da comunicación 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais: Preguntas por 
preferencias 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo: a natureza 

B5.7: Estructuras sintácticos discursivas: - Expresións de relacións lóxicas: finalidade 

(pour); comparación (plus, moins); explicativas (parce que) 

PLURIEL 1 

Unidades 4, 5 e 6 

Unhas 20 
sesións 
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- Relacións temporais (avant, aprés) 

- Interrogación (adfectif interrogatif: quel) 

- Expresión do tempo: futuro (futur proche); imperativo 

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

- Expresión da modalidade: obriga e prohibición ( il faut, impératif); necesidade (il 
faut+infinitif) 

- Expresión da entidade(pronom personnel sujet (on); a cualidade (xénero e número dos 
adxectivos regulares) 

- Expresión da cantidade.Números cardinais ata 99; primeiros números ordinais; artícle 
partitif; adverbios de cantidade e medida. 

-Expresión do espazo, posición(préposition et adverbes de lieu avec villes et pays, 
position, distance, mouvement , direction, provenance: venir de, destination : aller à) 

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

2º ESO 
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AVA 

LIA 

CIÓN 

CONTIDOS OFICIAIS METODOLOXÍA 
UNIDADES LIBRO 

DE TEXTO 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

sesións 

1ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4 

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1/B3.2 

B4.1 

B5.1//B5.2/B5.3/ B5.4 

B5.6: - Léxico oral e escrito básico de uso común: Identificación persoal elemental; 
descrición sinxela; o estudo; compras básicas (roupa) 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais: frases de uso na 
aula, saúdos, despedidas, etc 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo: a hora, o horario, as materias, a aula, as datas 

B5.7: Estructuras sintácticos discursivas: -Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et), 
disxunción (ou); oposición(mais) 

-Exclamación (quel+nom!, desolé!); interxección (si! Bravo!) 

-Expresión do tempo: presente; futuro (futur proche) 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples+ adverbio: 
souvent,…); incoativo (aller+inf) 

Activa e interactiva 

Individual ou colectiva 

Lúdica. 

Interdisciplinar e 
intercultural 

Flexible 

Integradora 

PLURIEL 2 

Unidades 0 e 1 

Unhas 20 
sesións 
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-Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); permiso (pouvoir, 
demander); intención/desexo (je voudrais) 

-Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (adjectifs démonstratifs); a 
cualidade (formación regular e irregular dos adxectivos). 

-Expresión da cantidade: números cardinais ata 100; números ordinais ata duas cifras. 

-Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); división (en année); indicacións 
do tempo (demain); a posterioridade (après); a secuenciación (à partir de); frecuencia 
(d’habitude, une/deux fois par…) 

2ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1/B3.2 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5 

B5.6: - Léxico oral e escrito básico de uso común: ; actividades básicas da vida diaria; a 
casa e o mobiliario; tempo libre; lecer e deporte 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais: Expresións 
sinxelas de propostas/ de aceptación ou rechazo de propostas. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo: as novas tecnoloxías, os videoxogos. 

B5.7: Estructuras sintácticos discursivas: -Expresión de relacións lóxicas: comparación (le 

plus, le moins) 

-Interrogation (inversión V+Sujet); réponses (si, pron. tonique+ oui/non) 

PLURIEL 2 

Unidades 2 e 3 

Unhas 20  
sesións 
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-Expresión do tempo: presente; introducción do condicional (fórmula de cortesía: je 
voudrais) 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples+ adverbio: 
souvent,…); incoativo (aller+inf) 

-Expresión da modalidade: obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo) 

-Expresión da entidade (pronoms réfléchis); a posesión (adxectivos posesivos dun e de 
varios propietarios) 

-Expresión da cantidade: números cardinais ata catro cifras. 

-Expresión do espazo e da posición(prépositions et adverbes de lieu: sur, sous,…) 

3ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1/B3.2 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5 

B5.6:- Léxico oral e escrito básico de uso común: actividades básicas da vida diaria; as 
compras; os alimentos; as tendas; os animais da granxa; os insectos 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais: Expresións 
sinxelas de interacción nunha tenda. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo: os medios de transporte. 

PLURIEL 2 

Unidades 4, 5 e 6 

Unhas 20 
sesións 
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B5.7: Estructuras sintácticos discursivas: -Expresión de relacións lóxicas: causa(comme); 
consecuencia(alors); explicativas (parce que). 

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

-Negación (pas de, rien, ) 

-Expresión do tempo: presente; pasado ( passé composé avec avoir et être sans accords) 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples+ adverbio: 
souvent,…); incoativo (aller+inf) 

-Expresión da modalidade: capacidade (savoir); posibilidade/probabilidade (peut-être); 
necesidade (il faut); cortesía. 

-Expresión da entidade (articles contractés) 

-Expresión da cantidade: plurais irregulares; artigos “partitifs”; Adverbios de cantidade e 
medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez+ adj., une boîte, un paquet) o grao. 

-Expresión don espazo: distance, mouvement, direction, provenance (venir+contraction 
de), destination (aller+contraction à) 

-Expresión do tempo: indicacións do tempo (hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); 
anterioridade (il y a). 

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

3º ESO 



49 
 

AVA 

LIA 

CIÓN 

CONTIDOS OFICIAIS METODOLOXÍA 
UNIDADES LIBRO 

DE TEXTO 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

sesións 

1ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4 

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1//B5.2/B5.3/ B5.4 

B5.6:-Léxico oral e escrito básico de uso común: identificación persoal elemental ; vivenda, fogar e 

contexto; actividades básicas da vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións. 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais (saúdos, despedidas), 
expresións sinxelas de gusto. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do 
currículo. 

B5.7:- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción ( ou); comparación (plus/moins 
que) 

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

- Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent); futuro ( futur proche) 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); terminativo (venir de + inf) 

- Expresión da modalidade : factualidade (phrases déclaratives) 

Activa e interactiva 

Individual ou colectiva 

Lúdica. 

Interdisciplinar e 
intercultural 

Flexible 

Integradora 

1. PLURIEL 3: 

Unidades 0 e 1 

2. En route vers 
… le DELF A1 
scolaire et 
junior: Unidade 
1 ( Ma famille et 
mes amis) 

 

Unhas 20 
sesións 
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- Expresión da existencia (presentativos); a entidade (article, noms composés, pronoms réfléchis), 
proposicións adxectivais (qui/que) 

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

2ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5 

B5.6.-Léxico oral e escrito básico de uso común: Educación e estudo; transporte; tempo 
meteorolóxico; tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo. 

 

B5.7:- Expresión de relacións lóxicas: causa (comme); explicativa (parce que) 

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

- A exclamación (Oh là là! On y va! Quel+ nom!); locutions adverbiales (Tout à fait, bien 
sûr) 

- Expresión da modalidade. Cortesía. 

- Expresión do tempo (passé composé: participe passé avec les accords) 

1. PLURIEL 3 

Unidades 2 e 
parte da 3 

2. En route vers 
… le DELF A1 
scolaire et junior: 
Unidade 5 (Mes 
vacances) 

Unhas 20  
sesións 
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- Expresión da cualidade (posición dos adxectivos, facile/difficile à) 

Expresión da cantidade: plurais e irregulares; números cardinais ata catro cifras, números 
ordinais ata dúas cifras; articles partitifs.  

- Expresión do tempo: puntual (moments du jour: le matin, le soir, demain matin, jeudi 
soir); divisións (au ... siècle, en + année); indicacións de tempo (après-demain, avant-hier, 
tout de suite); duración (maintenant) 

- Expresión do modo. 

3ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5 

B5.6: Léxico oral e escrito básico de uso común: saúde máis básica e coidados físicos elementais; 
compras básicas; alimentación e restauración. 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais (preguntas por 
preferencias). 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do 
currículo. 

 

B5.7: Expresión de relacións lóxicas: oposición (par contre); finalidade (afin de + inf); consecuencia 

(donc) 

- Negación nos tempos compostos. 

1. PLURIEL 3 

Parte da 
unidade3 e a 4 

2. En route vers 
… le DELF A1 
scolaire et junior: 
Unidade 4 (Mes 
habitudes) 

Unhas 20  
sesións 
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- Expresión do tempo: introducción do condicional (fórmula de cortesía: j'aimerais). 

- Expresión do aspecto: habitual (frases simples + adv (toujours, d'habitude)); incoativo. 

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

- expresión da posesión (adxectivos posesivos) 

- Expresión da cantidade: adverbios de cantidade e medidas (un tout petit peu, trop, beaucoup trop, 
pas assez+ adj, un pot, kilomètres…) o grao. 

- Expresión do tempo: anterioridade (il y a… que); posterioridade (plus tard); secuenciación 
(finalement); simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d'habitude, une/deux… 
fois par...) 

 

4º ESO 



53 
 

AVA 

LIA 

CIÓN 

CONTIDOS OFICIAIS METODOLOXÍA 
UNIDADES LIBRO 

DE TEXTO 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

sesións 

1ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4 

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1//B5.2/B5.3/ B5.4 

B5.6:-Léxico oral e escrito básico de uso común: actividades básicas da vida diaria; familia e 

amizades; educación e estudo; compras básicas; tecnoloxía da información e da comunicación. 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais (preguntas por 
preferencias). 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do 
currículo. 

B5.7:-Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement… mais aussi); disxunción ( ou 

bien); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi+Adj./adv.que) 

-Exclamación (comment, quel/quelle/ quels/quelles, c’est parti) 

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

-Expresión do tempo : futuro (futur proche, futur simple) condicional (fórmulas de cortesía e 
consello) 

-Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en+date), incoativo (futur proche) 

Activa e interactiva 

Individual ou colectiva 

Lúdica. 

Interdisciplinar e 
intercultural 

Flexible 

Integradora 

1. PLURIEL 3: 

Unidade 5 

2. En route vers 
… le DELF A2 
scolaire et junior: 
Unidade 3 e 5 

Unhas 30 
sesións 
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-Expresión da modalidade: posibilidade/probabilidade (il est probable que/ probablement); 
intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais beaucoup faire qqch.); cortesía. 

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

-Expresión da cantidade: números cardinais; números ordinais. 

-Expresión do modo( adv. de manière en –ment) 

2ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5 

B5.6: Léxico oral e escrito básico de uso común:saúde máis básica e coidados físicos 
elementais; alimentación e restauración. 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais (preguntas por 
preferencias). 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo. 

 

B5.7:-Expresión de relacións lóxicas: finalidade (de façon à, de manière à+Inf); 
consecuencia (alors, donc) 

-Interrogación (et alors?, A quoi bon ?), quel/quelle/ quels/quelles, pronomes interrogativos 

1. PLURIEL 3: 

Unidade 4 

2. En route vers 
… le DELF A2 
scolaire et junior: 
Unidade4 

Unhas 30 
sesións 
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(lequel, laquelle,…), Ah bon ? moi non, moi non plus. 

- Expresión do tempo : pasado (passé composé) 

-Expresión do aspecto: habitual (parfois, jamais), terminativo (passé récent) 

-Expresión da modalidade: Necesidade, obriga, pohibición (c’est à qui de…? C’est à+pron. 
tonique/nom+de+inf, interdit de); permiso. 

-Expresión da cualidade, a posesión (adxectivos posesivos) 

Expresión da cantidade. Plurais irregulares, artigos partitivos, adverbios de cantidade e 
medidas (beaucoup de, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieurs); o 
grao. 

-Expresión do tempo : puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de 

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

3ª B1.1/B1.2/B1.3/B1.4  

B2.1/B2.2/B2.3  

B3.1 

B4.1 

B5.1/B5.2/B5.3/B5.4/B5.5 

B5.6: Léxico oral e escrito básico de uso común: vivenda fogar e contexto; traballo, tempo libre, 

lecer e deporte; vacacións; transporte, tempo meteorolóxico. 

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais (preguntas por 
preferencias). 

1. PLURIEL 3: 

Unidade 6 

2. En route vers 
… le DELF A2 
scolaire et junior: 
Unidade 2 

Unhas 30 
sesións 
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- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do 
currículo. 

 

B5.7:-Expresión de relacións lóxicas: oposición/concesión (cependant); causa (car); explicativas 
(ainsi, car). 

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

- Expresión do tempo : pasado (imparfait); presente (verbos irregulares) 

-Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire) 

-Expresión da entidade. Pronomes persoais OD e OI, « en », « y », proposicións adxectivais(où, 
dont) 

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

-Expresión do tempo : duración (encore/ ne…plus), anterioridade(déjà, ça fait….que) posterioridade 
(ensuite, puis) ; secuenciación (puis, enfin) ; simultaneidade (pendant, alors que), frecuencia 
(toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

 

2º BACHARELATO 
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AVA 

LIA 

CIÓN 

CONTIDOS OFICIAIS METODOLOXÍA 
UNIDADES LIBRO 

DE TEXTO 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

sesións 

1ª B1.1/B1.27B1.3 

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1//B5.2/B5.3/ B5.4 

B5.6:- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a aspectos culturais variados: 
Vida cotiá: alimentación (pratos e productos típicos, costumes alimentarios, tabús, 
convencións sociais, horarios…), familia e amizades; actividades de lecer. 

- Expresión fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi habituais. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo. 

 

B5.7: 7 Estructuras sintáctico-discursivas 

- Expresión de relacións lóxicas: condición (à condition de + inf, à moins de + inf, au/dans 
le cas où + conditionnel 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo(à cette époque là), habitual 
(nombre de fois par ...mois/an), incoativo (être prêt à…), terminativo (arrêter de). 

Activa e interactiva 

Individual ou colectiva 

Lúdica. 

Interdisciplinar e 
intercultural 

Flexible 

Integradora 

En route vers … 
le DELF B1 
scolaire et junior: 
Unidades 1 e 2. 

Unhas 30 
sesións 
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- Expresión da existencia: presentativos, a entidade (artigos, sustantivos, pronomes 
persoais, adxectivos e pronomes persoais OD e OI, “en”, “y”, proposicións adxectivais 
(lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel), a cualidade; a posesión (pronomes 
posesivos). 

- Expresión do modo (adv de manière en -emment, amment, ainsi) 

2ª B1.1/B1.2/B1.3  

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1 

B4.1/B4.3 

B5.1//B5.2/B5.3/ B5.4 

B5.6: Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a aspectos culturais variados: 
viaxes e transportes; festas e celebracións; compras e actividades comerciais. 

- Expresión fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi habituais. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo. 

B5.7: Estructuras sintáctico-discursivas 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción, disxunción; causa (étant donné que) 

- Interrogación (Question rapportée ex: Il me demande à quelle heure commence le film?) 

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

 En route vers … 
le DELF B1 
scolaire et junior: 
Unidades 3 e 4 

Unhas 30 
sesións 
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- Expresión do tempo: puntual (demain à cette heure là, hier à  cette heure-ci); divisións 
(hebdomadaire, mensuel, annuel); indicacións de tempo, duración (toujours); anterioridade 
(en attendant); posterioridade (à peine… que, aussitôt que); secuenciación (pour conclure, 
pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion); simultaneidade (le temps de+ inf, 
une fois que); frecuencia (de temps en temps). 

3ª B1.1/B1.2/B1.3  

B2.1/B2.2/B2.3 

B3.1/B3.2 

B4.1/B4. 

B5.1//B5.2/B5.3/ B5.4 

B5.6: Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a aspectos culturais variados: 
vida cotiá: saúde, educación, bens e servizos básicos, contorno (clima, campo, cidade e 
lugares máis representativos,  tecnoloxía (aparellos de uso cotián). 

- Expresión fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi habituais. 

- Léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas 
do currículo. 

B5.7: Estructuras sintáctico-discursivas 

- Expresión da oposición/concesión (seulement si, même si, quoique, malgré que + subj); 
da finalidade (pour que, dans le but que, de manière/façon que, afin que+ subj); da 
comparación (c'est le meilleur/pire que+ subj); da consecuencia (si bien que) 

- Relacións temporais (auparavant, alors que, en attendant, tant que, aussitôt, dès, tandis 
que). 

- Expresión do tempo: pasado (plus-que-parfait); futuro (futur antérieur) 

 En route vers … 
le DELF B1 
scolaire et junior: 
Unidade 5 

Unhas 30 
sesións 
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- Expresión da modalidade: factualidade, capacidade; posibilidade/probabilidade (il est 
possible que/il se peut que); necesidade; obriga/prohibición (n'avoir qu'à …, il n'y a 
qu'à…); permiso (puis-je…?); intención/desexo (exprimer le souhait qui concerne un autre: 
j'aimerais que/ je voudrais que/ j'aurais envie que/ ça me plairait que + subj); voix passive; 
condicional; cortesía. 

- Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, articles 
partitifs, adverbes de quantité et mesure) e do grao. 
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6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 
Os libros de texto que se utilizarán na ESO son os de Pluriel da editorial Santillana cos seus respectivos CDs e cuadernos de exercicios. A maiores utilizaremos os 

manuais En route vers... le DELF A1/A2 scolaire et junior da Editorial Maison des langues nos grupos de 3º e 4º da ESO. 

En 2º de BACHARELATO, traballaremos co manual En route vers... le DELF B1 scolaire et junior da Editorial Maison des langues   

Como material complementario, o departamento de francés conta con todo o material audiovisual que acompaña os libros de texto escollidos para cada nivel, ademais de 

outros materiais como métodos, fichas de exercicios, xogos, libros, cd’s interactivos, música, documentais, filmes franceses, etc. 

En 2º de BACHARELATO, sabendo que os alumnos poderan optar á proba de ABAU de Francés como optativa e que a proba será semellante á de primeira lingua 

estranxeira traballaremos principalmente a Comprensión oral e a Comprensión e Expresión Escrita e repasaremos os puntos gramaticais máis importantes. 

 

Posto que moitos dos grupos dentro de cada nivel son moi diferentes e heteroxéneos, dende o Departamento consideramos útil que os profesores vaian elaborando 

material didáctico a parte do que se pode seguir cos diferentes métodos para atender ás necesidades específicas , como poden ser: 

• Cancións populares e modernas 

• Todo tipo de textos, de revistas, xornais, libros, etc. 

• Varias coleccións de libros de lecturas 

• Material baixado de internet e visitas á sala de informática para facer traballos e cartearse con alumnos e alumnas franceses. 

• Diferentes gramáticas adaptadas ós diferentes niveis: “Grammaire Progressive du Français”, “Grammaire” de Hachette, etc. 

• Libros e diccionarios de vocabulario: “Vocabulaire Progressif du français”, “Jonglons avec les mots”, “Le français par les mots croisés”,... 

• Libros de ortografía e conxugación: “Orthographe progressive du français”, “Le nouveau Bescherelle”,... 

• Diccionarios monolingües y bilingües  

Entre a inmensa variedade de recursos dixitais existentes para a aprendizase do francés como lingua estranxeira (Recursos FLE) podemos destacar os seguintes:  

www.lefrancaisfacile.fr 

www.lepointdufle.fr 

www.ticsenfle.fr 

www.paroles.net 

 

http://www.lefrancaisfacile.fr/
http://www.lepointdufle.fr/
http://www.ticsenfle.fr/
http://www.paroles.net/
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Xornais franceses on- line : Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Midi libre, Nice matin, Le Parisien, Ouest-France, Nice matin (régionaux)  

www.lemonde.fr  

www.liberation.fr 

www.lefigaro.fr   

www.ouestfrance.fr  

Prensa xuvenil: 

www.letudiant.fr  

www.phosphore.com  

www.lavosvj.fr   

www.cosinus-mag.com   

www.planete-jeunes.org  

Dicionarios on-line:  

www.wordreference.com/fres  

www.larousse.fr 

dictionnaires/francais-espagnol  

www.lexilogos.com/espagnol_langue_dictionnaires  

 

 

http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.ouestfrance.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.phosphore.com/
http://www.lavosvj.fr/
http://www.cosinus-mag.com/
http://www.planete-jeunes.org/
http://www.wordreference.com/fres
http://www.larousse.fr/
http://www.lexilogos.com/espagnol_langue_dictionnaires
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7. Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado 

a) Avaliación inicial 
 

Como en 1º de ESO o alumnado debuta no estudo do francés, salvo no caso dos repetidores, non se pode facer unha proba sobre contidos mínimos; pero si faremos un 

seguimento da participación durante as clases e unha revisión do caderno a semana anterior á avaliación inicial  

No resto dos cursos da ESO, decídese utilizar o material complementario dos manuais Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para avaliar os alumnos a principio 

de curso. Ademáis, durante as primeiras semanas revisaremos contidos dos cursos anteriores. Coa observación durante a clase, a revisión do caderno e os resultados 

dos tests,obteremos a información necesaria para a avaliación inicial.  

En función dos resultados, poderase valorar a adaptación da programación ás características de cada curso, e de modo individual valorar a necesidade de reforzo 

dalgúns alumnos. 

 

Tendo en conta que no grupo de 2º de bacharelato hai continuidade de alumnos, non é necesario realizar ninguna proba inicial nin de coñecementos previos. 

 

b) Avaliación Ordinaria. 
 1º ESO 

o Criterios de avaliación 

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

e peticións elementais relativas ao comportamento na aula.  

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

do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, segui r 

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. 
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 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. 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións 

para entender a mensaxe. 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender.  

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida 

diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora 

necesite que se repita ou repetir o dito. 

 B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, familia, orixe, gustos, posesións, etc.), utilizando un 

repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a 

situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o 

significado de palabras e expresións non coñecidas. 

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

 B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a 

temas da propia experiencia. 

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

etiquetas ou xogos coñeci-dos. 

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

revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 

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

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

 cotiás e de inmediata necesidade. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel escolar, e 

cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e 

entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 
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 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

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

transferidos desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os exponentes básicos das devanditas función e 

os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan 

traballados en clase previamente. 

ESTÁNDARES PROCEDEMENTO: INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN % DA NOTA 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Probas específicas: de escoita ,cancións, entrevistas, videos, xogos 

pedagóxicos (bingo, dominós temáticos, flash-cards, posters 

interactivos,…) 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do contido 

das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) e 

puntualidade na entrega de tarefas. 

- Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

11% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 2. 

Produción de 

textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Intercambios co profesor e cos compañeiros: Diálogos, entrevistas, 

xogos de rol, exposicións ... 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Propiedade léxica 

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do contido 

das respostas a cada pregunta) 

-Presentación adecuada: xestos, entoación, pronunciación,… 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) e 

puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

21% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Observación: Actividades escritas  

Probas específicas: lecturas comprensivas 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do contido 

das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) e 

puntualidade na entrega de tarefas. 

11% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 
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-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

Bloque 4. 

Produción de 

textos escritos 

Observación: Actividades escritas e revisión do caderno. 

Probas específicas: redaccións, diálogos,resumes,formularios … 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica  

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do contido 

das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Caderno: Portada en Francés. Data en francés (con letra) dos 

exercicios, vocabulario,…Contido de cada unidade incluidas as fichas 

de teoría pegadas.  

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) e 

puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

11%(1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase)  

Bloque 5: 

Coñecemento 

da lingua, e 

consciencia 

intercultural e 

plurilingüe 

Observación:  Asistencia, comportamento e actitude 

     Actividades escritas e 

revisión do caderno. 

Probas espécificas: mínimo dous controis por avaliación dos 

contidos sociolingüísticos 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Caderno: Portada en Francés. Data en francés (con letra) dos 

exercicios, vocabulario,…Contido de cada unidade incluidas as 

fichas de teoría pegadas. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

46% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

e 5%  á libreta) 

En canto aos criterios de corrección anteriormente citados, e tratándose dunha segunda lingua estranxeira, o nivel de referencia para o desenvolvemento de ditos 

parámetros será o dun nivel A1 baixo do MECRL. 

Para toda proba, asignarase unha cantidade de puntos especificada en cada exercicio do cal o alumno deberá obter o 50% do total. 



67 
 

 2º ESO 

o Criterios de avaliación 

 B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi básica (identificación persoal, gustos, etc.), así como 

instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e actividades na aula. 

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

do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

 B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, onde 

e cando ocorre algo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas que posúen algo, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico, 

etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situación habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con moita 

claridade. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e de necesidade inmediata, previamente 

traballados, relativas ao ámbito persoal e público moi elemental, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións 

para entender a mensaxe. 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas e cantidades) moi habituais da 

vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

 B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e servizos moi elementais, utilizando un repertorio moi básico de expresións 

moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou 

sobre a situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o 

significado de palabras e expresións non coñecidas. 

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

referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a 

coñecementos e experiencias propias da súa idade. 
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 B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás próximas onde se dan a coñecer bens se servizos ou acontecementos (anuncios 

publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con apoio visual cando teña certa dificultade. 

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

revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 

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

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

de necesidade inmediata. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu nivel escolar, e 

cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e 

entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

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

 B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

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

transferidos desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os exponentes básicos de devanditas funcións e 

os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan 

traballados en clase previamente. 

 

ESTÁNDARES PROCEDEMENTO: INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN % DA NOTA 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Probas específicas: de escoita ,cancións, entrevistas, videos, xogos 

pedagóxicos (bingo, dominós temáticos, flash-cards, posters 

interactivos,…) 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

11% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 
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e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

Bloque 2. 

Produción de 

textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Intercambios co profesor e cos compañeiros: Diálogos, 

entrevistas, xogos de rol, exposicións ... 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Propiedade léxica 

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Presentación adecuada: xestos, entoación, pronunciación,… 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

21% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Observación: Actividades escritas  

Probas específicas: lecturas comprensivas 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

11% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 4. 

Produción de 

textos escritos 

Observación: Actividades escritas e revisión do caderno. 

Probas específicas: redaccións, diálogos,resumes,formularios … 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica  

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Caderno: Portada en Francés. Data en francés (con letra) dos 

11% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 
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exercicios, vocabulario,…Contido de cada unidade incluidas as 

fichas de teoría pegadas.  

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, 

tarefas,..) e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

Bloque 5: 

Coñecemento 

da lingua, e 

consciencia 

intercultural e 

plurilingüe 

Observación:  Asistencia, comportamento e actitude 

     Actividades escritas e 

revisión do caderno. 

Probas espécificas: mínimo dous controis por avaliación dos 

contidos sociolingüísticos 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Caderno: Portada en Francés. Data en francés (con letra) dos 

exercicios, vocabulario,…Contido de cada unidade incluidas as 

fichas de teoría pegadas. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

46% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

e 5%  á libreta) 

En canto aos criterios de corrección anteriormente citados, e tratándose dunha segunda lingua estranxeira, o nivel de referencia para o desenvolvemento de ditos 

parámetros será o dun nivel A1 alto do MECRL. 

Para toda proba, asignarase unha cantidade de puntos especificada en cada exercicio do cal o alumno deberá obter o 50% do total. 

 

 3º ESO 

o Criterios de avaliación 

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

importante do texto. 

 B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de 

viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos habituais en 
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situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre 

que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves. 

 B1.4. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos elementais na vida cotiá, transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e moi 

ben articuladas e lentamente, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se se poden escoitar máis dunha vez. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre temas cotiáns que se desenvolvan na súa 

presenza, nas que se describan, de xeito moi breve e sinxelo, persoas, lugares e obxectos, e se narren acontecementos elementais, sempre que 

poida solicitar que se repita o dito. 

 B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e pausadamente, no que se utilicen expresións sinxelas e habituais previamente traballadas 

e referidas a temas moi coñecidos dos ámbitos persoal e educativo (datos persoais, gustos e hábitos, materias que cursa, etc.), adecuado ao seu 

nivel escolar, actuando, de ser o caso, como mediación lingüística. 

 B1.7. Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas, que conteñan conversas, narracións e/ou descricións predicibles, e de 

presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o apoio de imaxes moi redundantes, que traten sobre asuntos da vida 

cotiá e de necesidade inmediata, previamente traballados, e que estean pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que sexa necesario 

escoitalas máis dunha vez. 

 B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 

repeticións para entender a mensaxe. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura moi 

simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 

explicación de elementos. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre transaccións e xestións cotiás moi elementais, usando un repertorio básico de palabras e 

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

 B2.4. Interactuar de xeito simple en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou manter a quenda 

de palabra, aínda que poidan darse desaxustes na adaptación ao interlocutor. 

 B2.5. Dar información sobre datos básicos persoais, expectativas ou gustos, utilizando un repertorio moi básico de expresións memorizadas 

sinxelas e habituais sobre estes datos, sempre que poida pedir confirmación da comprensión á persoa interlocutora ou que se lle repita o dito. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou a 

situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o 

significado de palabras e expresións non coñecidas polo contexto e mediante os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 
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 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi básicas e predicibles, traballadas previamente, 

referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos informativos ou narrativos breves, moi sinxelos e ben estruturados, relativos a 

esxperiencias e a coñecementos propios da súa idade. 

 B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a información importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, 

breves e ben estruturados, escritos nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos 

de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

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

revisión do texto e versión final), a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 

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

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

de necesidade inmediata. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando, de ser o caso, como mediación lingüística (adecuada ao seu nivel 

escolar) e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significados evidente, e pronunciar 

e entoar con razoable comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

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

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

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

linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os exponentes básicos das devanditas funcións e 

os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan 

traballados na clase previamente. 

 

ESTÁNDARES PROCEDEMENTO: INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN % DA NOTA 
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Bloque 1. 

Comprensión 

de textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Probas específicas: de escoita ,cancións, entrevistas, videos, xogos 

pedagóxicos (bingo, dominós temáticos, flash-cards, posters 

interactivos,…) 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

15% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase)  

Bloque 2. 

Produción de 

textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Intercambios co profesor e cos compañeiros: Diálogos, 

entrevistas, xogos de rol, exposicións ... 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Propiedade léxica 

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Presentación adecuada: xestos, entoación, pronunciación,… 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

15% (2% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase)  

Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Observación: Actividades escritas  

Probas específicas: lecturas comprensivas 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

10% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase)  

Bloque 4. 

Produción de 

textos escritos 

Observación: Actividades escritas. 

Probas específicas: redaccións, diálogos,resumes,formularios … 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica  

-Claridade e corrección expositiva 

10% (1% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase)  
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-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, 

tarefas,..) e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

Bloque 5: 

Coñecemento 

da lingua, e 

consciencia 

intercultural e 

plurilingüe 

Observación:  Asistencia, comportamento e actitude 

     Actividades escritas. 

Probas espécificas: mínimo dous controis por avaliación dos 

contidos sociolingüísticos 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

50% (5% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase, e o 

traballo persoal) 

En canto aos criterios de corrección anteriormente citados, e tratándose dunha segunda lingua estranxeira, o nivel de referencia para o desenvolvemento de ditos 

parámetros será o dun nivel A2 baixo do MECRL. 

Para toda proba, asignarase unha cantidade de puntos especificada en cada exercicio do cal o alumno deberá obter o 50% do total. 

 

 4º ESO 

o Criterios de avaliación 

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

principais, ou os detalles relevantes do texto. 

 B1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
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cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender o esencial en situacións que impliquen a solicitude de información xeral (datos persoais básicos, lugares, horarios, datas, 

prezos, cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se fale con lentitude e con claridade. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre descricións, narracións, puntos de vista e opinións relativos a temas 

frecuentes e de necesidade inmediata relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible, e 

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

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e sinxela de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares e 

predicibles, previamente traballados, e de programas de televisión tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, sempre que as imaxes 

porten gran parte da mensaxe. 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións 

para entender a mensaxe. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e 

clara, utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 

léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, usando un repertorio básico de palabras e 

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

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

ou informal, cunha linguaxe sinxela. 

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

ocupacional, e xustificar brevemente os motivos de determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e a persoa interlocutora teña que solicitar 

ás veces que se lle repita o dito. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a 

situación de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o 

significado de palabras e expresións non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas sinxelas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos breves, sinxelos e ben estruturados, relativos a 

experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 
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 B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte 

dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para 

os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 

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

revisión do texto e versión final), a partir de modelos ben estruturados e traballados previamente. 

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa formación. 

 B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás ou do seu 

interese. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como mediación lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel 

escolar), e amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou do propio interese, nun 

rexistro formal ou neutro, utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 

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

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis común, recoñecendo os seus significados evidentes, e 

pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible con razoable comprensibilidade, malia o acento estranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia que 

non interrompan a comunicación, e que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común, e 

os seus significados asociados, con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas manifestacións artísticas como a música ou o cine), condicións de 

vida e contorno, relación interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, nas institucións, etc.), e convencións sociais 

(costumes e tradicións), respectando as normas de cortesía e máis básicas nos contextos respectivos. 

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

transferidos desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os exponentes básicos de devanditas función e os 

patróns discursivos de uso máis habitual, así como os seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión); utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel escolar, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos 
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bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial  e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na clase previamente. 

 

ESTÁNDARES PROCEDEMENTO: INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN % DA NOTA 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Probas específicas: de escoita ,cancións, entrevistas, videos, xogos 

pedagóxicos (bingo, dominós temáticos, flash-cards, posters 

interactivos,…) 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

20% (2% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 2. 

Produción de 

textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Intercambios co profesor e cos compañeiros: Diálogos, 

entrevistas, xogos de rol, exposicións ... 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Propiedade léxica 

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Presentación adecuada: xestos, entoación, pronunciación,… 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

20% (2% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Observación: Actividades escritas  

Probas específicas: lecturas comprensivas 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

20% (2% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 4. Observación: Actividades escritas. -Corrección sintáctica e gramatical 20% (2% 
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Produción de 

textos escritos 

Probas específicas: redaccións, diálogos,resumes,formularios … -Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica  

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, 

tarefas,..) e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

Bloque 5: 

Coñecemento 

da lingua, e 

consciencia 

intercultural e 

plurilingüe 

Observación:  Asistencia, comportamento e actitude 

     Actividades escritas. 

Probas espécificas: mínimo dous controis por avaliación dos 

contidos sociolingüísticos 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

20% (2% 

correspondente á 

correcta actitude 

en clase) 

En canto aos criterios de corrección anteriormente citados, e tratándose dunha segunda lingua estranxeira, o nivel de referencia para o desenvolvemento de ditos 

parámetros será o dun nivel A2 alto do MECRL. 

Para toda proba, asignarase unha cantidade de puntos especificada en cada exercicio do cal o alumno deberá obter o 50% do total. 

 

 1º Bacharelato 

o Criterios de avaliación 

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

principais, ou os detalles relevantes do texto. 
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 B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude 

media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situación correntes ou menos 

habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas 

non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situación comúns, aínda que poidan necesitar unha xestión ou transacción menos 

habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación dun servizo, etc.) que impliquen a solicitude de datos, realización de accións, formas de 

pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir o dito. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, sobre argumentacións básicas, puntos de vista e opinións relativos a temas frecuentes do 

ámbito persoal ou público, suposicións e hipóteses, sensacións e sentimentos básicos, claramente estruturados e articulados a unha velocidade 

lenta ou media, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información esencial en presentación ben estruturadas sobre temas coñecidos e predicibles, e de programas 

de televisión tales como informativos, entrevistas ou anuncios e películas, sempre que as imaxes sexan suficientemente redundantes para facilitar 

a comprensión.  

 B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, 

vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións menos habituais ou en intervencións máis longas. 

 B2.2. Interactuar, en situación reais ou simuladas, con eficacia suficiente para narrar e describir experiencias, acontecementos, sentimentos, 

reaccións, desexos e aspiracións e plans ou proxectos; e intercambiar información pouco complexa, pedir e dar indicacións ou instrucións 

sinxelas con certo detalle, xustificar brevemente opinións e puntos de vista; formular hipótesis e facer suxestións, e expresarse sobre temas algo 

abstractos, como películas, música, libros, etc. 

 B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con pronuncia clara e intelixible, información en situación de comunicacióalumnado e menos 

habituais, pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un repertorio 

de expresións frecuentes no ámbito público (doenzas, pequeñas reclamacións, menús alternativos, accidentes, etc.), así como a expresión básica 

dos sentimentos e os intereses persoais, tales como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa. 

 B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro 

ou informal, cun discurso comprensible e adecuado á situación e utilizando as estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar a 

comunicación. 

 B2.5. Participar en situacións de comunicación formais que impliquen intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou indicacións 

habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da persoa interlocutora, e sendo quen de intercambiar 

información e opinións, dar instrucións, xustificar brevemente os motivos de acción e plans, e argumentar de xeito sinxelo pero eficaz. 
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 B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e outras información visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 

comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 

palabras e das expresións non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas de carácter público, institucional ou corporativo. 

 B3.3. Comprender información relevante en textos do seu interese, descritivos ou narrativos, de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 

informa de acontecementos, se describen accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, crenzas ou valores con expresións 

sinxelas. 

 B3.4. Comprender en textos formais un repertorio básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo ou xustificando), acceder (con reservas 

ou condicións); expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de facer algo; conceder e denegar (con ou sen obxeccións); aconsellar, 

recomendar ou animar a facer algo. 

 B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte 

dixital, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns ou menos 

habituais, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso 

común, tanto de carácter xeral como máis específico. 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou media (elección 

da persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final), incorporando esquemas e 

expresións de textos modelo con funcións comunicativas similares ao texto que se quere producir. 

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa formación. 

 B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera soporte, con información, instrucións e indicacións básicas e opinións sinxelas, destacando os 

aspectos que resulten importantes ou do seu interese para o tema que se trate. 

 B4.4. Producir correspondencia formal básica para solicitar ou dar información relativa a bens e servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, 

actuando como mediación lingüística, de ser o caso, cunha presentación do texto limpa e ordenada. 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese 

persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou de interese. 

 B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa suficiente fluidez para facerse entender, aínda que poidan producirse pausas e mesmo se 

as persoas interlocutoras poden necesitar repeticións cando se trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación poden 

cometerse erros que non interrompan a comunicación. 
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 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato máis frecuentes con razoable corrección de modo que se 

comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha influencia da primeira ou doutras linguas; e saber manexar os recursos básicos de 

procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións 

comúns de escritura de textos en internet. 

 B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e contorno socioeconómico, relacións interpersoais (xeracionais 

ou nos ámbitos educativo, ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos cul turais xerais que 

permitan comprender e expresar adecuadamente información e ideas presentes nos textos. 

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

transferidos desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 

patróns discursivos habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a información de xeito claro, ampliala con exemplos ou 

resumila. 

 B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos 

e as ocupacións, e un repertorio limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 

 

ESTÁNDARES PROCEDEMENTO: INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN % DA NOTA 

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Probas específicas: de escoita ,cancións, entrevistas, videos, xogos 

pedagóxicos (bingo, dominós temáticos, flash-cards, posters 

interactivos,…) 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

10% 

Bloque 2. 

Produción de 

textos orais 

Observación: Asistencia, comportamento e actitude 

Intercambios co profesor e cos compañeiros: Diálogos, 

entrevistas, xogos de rol, exposicións ... 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Propiedade léxica 

-Claridade e corrección expositiva 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

10% 
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-Presentación adecuada: xestos, entoación, pronunciación,… 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

Bloque 3. 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Observación: Actividades escritas  

Probas específicas: lecturas comprensivas 

-Nivel de interpretación textual 

-Comprensión léxica, … 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta)  

25% 

Bloque 4. 

Produción de 

textos escritos 

Observación: Actividades escritas. 

Probas específicas: redaccións, diálogos,resumes,formularios … 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica  

-Claridade e corrección expositiva 

-Adecuación do estilo. 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

 

25%  

Bloque 5: 

Coñecemento 

da lingua, e 

consciencia 

intercultural e 

plurilingüe 

Observación:  Asistencia, comportamento e actitude 

     Actividades escritas. 

Probas espécificas: mínimo dous controis por avaliación dos 

contidos sociolingüísticos 

-Corrección sintáctica e gramatical 

-Corrección ortográfica 

-Propiedade léxica 

-Información nas respostas (adecuación da información e do 

contido das respostas a cada pregunta) 

-Coherencia e cohesión textual e discursiva 

-Presentación adecuada. 

-Constancia no traballo persoal na clase e na casa (estudo, tarefas,..) 

e puntualidade na entrega de tarefas. 

-Actitude correcta (silenciosa e participativa) 

30% 

En canto aos criterios de corrección anteriormente citados, e tratándose dunha segunda lingua estranxeira, o nivel de referencia para o desenvolvemento de ditos 

parámetros será o dun nivel B1 baixo do MECRL. 
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Para toda proba, asignarase unha cantidade de puntos especificada en cada exercicio do cal o alumno deberá obter o 50% do total. 

Tendo en conta que os alumnos de 2ºde Bacharelato poden optar á proba de ABAU (semellante á de FRANCES 1ª lingua estranxeira), utilizaremos modelos de anos 

anteriores (ABAU/Selectividade) como probas ordinarias de avaliación. En vista dos resultado obtidos o ano pasado na ABAU, decidimos reforzar a parte escrita e 

gramatical. 

c) Avaliación Extraordinaria 
Para a avaliación extraordinaria de setembro, teranse só en conta os contidos relacionados co Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe, 

polo que representará o 100% da nota. 

Só haberá unha proba escrita na que o alumno deberá acadar o 50% dos puntos totais para ter o aprobado. 

 

d) Seguemento e recuperación 
É importante recordar que a lingua estranxeira é unha materia de contido progresivo, co cal en cada trimestre vaise avaliar todo o dado nos trimestres anteriores. Esto 

implica que se vai recuperar cada avaliación aprobando a seguinte. A última avaliación vai ser a decisiva, aínda que tamén se van ter en conta a primeira e a segunda. 

Aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continua deberán facer en Xuño un só exame correspondente os contidos dos 5 bloques do curso que lle 

corresponde. Os bloques 1/2/3/4 computarían o 60% da nota, e o bloque 5, o 40% restante. 

 

e) Avaliación de pendentes 
Dado que as linguas estranxeiras son materias de contido progresivo, o seminario de francés decidiu avaliar ós alumnos de ESO co francés pendente mediante a 

avaliación continua. Esta avaliación levarase a cabo no curso que estea matriculado o alumno, e será feita polo profesor que lle imparte clases nese curso. Dado tamén 

que os libros de texto utilizados fan sempre na 1ª e na 2ª avaliación unha revisión e ampliación do curso anterior, se o alumno co francés pendente aprobase esas dúas 

avaliacións tería aprobado xa o francés do curso anterior.  

De non supéralo coa avaliación continua ou non cursar francés ese ano, o seminario de francés fará tamén 2 probas finais de avaliación, unha a finais de Maio e outra en 

Setembro.   

A proba escrita de Maio representará, para os alumnos que seguen cursando francés ese ano pero que non aprobaron as duas primeiras avaliacións do ano en curso o 

100% da nota.  

Para os alumnos que non seguiron con francés, a proba escrita de Maio representará o 80% da nota, o 20% restantes corresponderán  a uns exercicios de repaso que o 

alumnado deberá entregar o día do exame. 

A proba de setembro representará o 100% da nota. 
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Os contidos mínimos esixibles para estes alumnos pendentes serán os do curso que non superaron, e que xa aparecen anteriormente na programación. 

Tanto o exame de maio como o de setembro serán postos e correxidos pola Xefa de Seminario. 

Os alumnos poderán consultar calquer dúbida en canto ós exercicios ou ós contidos do temario, dirixíndose a calquer profesor do departamento ó longo do curso. 

A principio de curso, daránselle os alumnos as directrices a seguir para poder superar a materia, así como os contidos a estudar e os exercicios e deixaráselles ben clara 

a disponibilade do departamento para aclarar calquer dúbida.  

Comunicaráselles aos pais dos alumnos en cuestión, do sistema de recuperación, así como da data do exame de Maio, mediante correo escrito. 

 

f) Criterios de promoción 
Séguense os criterios de promoción establecidos pola lei. 
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8. Medidas de atención á diversidade 
Hai que contar coa diversidade no mesmo nivel e na mesma aula, porque é algo que sempre acontece e que tende a retrasar o proceso de aprendizaxe. Por este motivo, 

xunto coas actividades centrais, hai que prestar atención a aquelas destinadas ó reforzo do repaso. Haberá sempre actividades de ampliación xunto coas “comúns”, para 

adaptar o contido dos materiais curriculares para os alumnos con distintos ritmos de traballo e orientar a determinados alumnos cara a actividades máis útiles para ó seu 

nivel, mantendo sempre un núcleo central que asegura a preparación do conxunto da clase en tódolos niveis e destrezas. 

Por outra parte, o traballo con proxectos, fichas e a lectura de libros, tamén permite a atención á diversidade, xa que trata tarefas moi diversas..   

En toda a E.S.O., por tratarse dunha etapa obrigatoria, e que como dixemos, os alumnos terán diferentes capacidades, diferentes niveis de competencia comunicativa e 

diferentes intereses, é importante garantir o equilibrio entre as catro destrezas e reflectir dito equilibrio nos criterios de avaliación, e non basarse únicamente en probas 

gramaticais. As probas teñen que medir a comunicación oral e escrita, a reflexión sobre a lingua e o compoñente sociocultural . 

 

ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

1 Dada a dispoñibilidade horaria das profesoras, faise desdobramento nos 

grupos de 1º, 2º e 3º da ESO.  

2. A principios de curso proporcionarase material para os alumnos derivados 

á aula de convivencia. 

 

1.Dende o departamento non se fan adaptacións curriculares posto que os 

alumnos con dificultade están exentos da segunda lingua estranxeira. 

 

2.Prestarase especial atención aos alumnos repetidores. Procurarase 

integralos na clase animándoos a intentalo de novo. Nas probas de 

diagnóstico teranse moi en conta os seus coñecementos previos. A partir de 

ahí intentarase reforzar a súa base ben con algunhas tarefas distintas ou 

adaptándolles a asignatura. 

 

 

EXTRAORDINARIAS 

ORGANIZATIVAS CURRICULARES 

 1. POR CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS DUN ALUMNO, 

PODERASE FLEXIBILIZAR TANTO O PERIODO DE 
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ESCOLARIZACIÓN COMO O PROCESO DA 

AVALIACIÓN. 
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9. Elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda 

a) Educación en valores 
A transversalidade pretende que os alumnos exerciten o seu xuízo crítico sobre problemas e conflictos sociais e poidan ter un comportamento baseado en valores. Na 

materia de Francés pretendemos ensinar aos nosos alumnos, a lingua e a cultura dos países francófonos e ó facelo, o alumnado debe cuestionarse sobre a nosa propia 

cultura ó comparar costumes e hábitos de vida diferentes aos nosos.  

Nos libros de texto que eleximos para traballar na clase e nos diferentes cursos trátanse temas transversais que educan aos alumnos en valores democráticos que 

pretendemos inculcar:  

• Educación para a paz e a convivencia.  

• A solidaridade.  

• A xustiza  

• O respecto cara os demais.  

• A igualdade entre homes e mulleres  

• Educación medioambiental: reflexionando sobre a necesidade de coidar o planeta, a natureza que nos rodea, as cidades onde v ivimos e que visitamos.  

• Educación para a Saúde: fomentando o deporte así como unha boa alimentación.  

• O consumo responsable, as compras.  

• A educación vial.  

• Tolerancia: respecto cara as persoas sen importar raza, sexo ou condición social.  

• Liberdade: oposición a todo tipo de escravitude. 

b) Accións de contribución  ao plan TIC 
Como xa dixemos  parécenos importante fomentar o uso das TIC para a creación de distintos contextos comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, etc., o uso 

de distintas ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, Internet, presentacións de Power Point,... e o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das 

linguas: programas de software específicos, páxinas WEB, diccionarios en liña, tradutores automáticos, etc. 

Todo isto parece por fin mais factible, posto que todas as aulas, incluida a de idomas, contan con conexión a internet e con un cañón fixo, polo que se tratará de sacarlle o 

maior partido posible a estas novas tecnoloxías. Trataremos pois de traballar co noso alumnado diversas actividades “on-line”: busca guiada de información relacionada 
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coa materia, realización de exercicios gramaticais (léxico, estructuras, conxugación, etc.) consulta de dicionarios dixitais, visionado de telexornais, lectura de xornais 

dixitais, revistas, etc., escritura de textos e cartas, realización dun blog, etc. 

c) Accións de contribución  ao Plan de Convivencia 
A incorporación de materias transversais na clase de idioma permite exercitar no só as capacidades intelectuais dos alumnos, senón tamén as capacidades afectivas, de 

relacións interpersoais, de inserción social, de solidariedade. 

d) Accións de contribución  ao Proxecto Lector 
Dende o departamento consideramos esencial o fomento da lectura, polo que se intentará atopar textos e libros en francés adaptados a cada nivel. 

Nos grupos de 1º e 2º da ESO, traballarase sobre todo con textos sinxelos curtos, con cómics, con contos curtos, con adiviñas, travalinguas,... para iniciar a aprendizaxe 

da lectura en lingua estranxeira, e farase especial atención na pronunciación, na entoación e na comprensión. Cabe recordar que os alumnos acaban de iniciar a 

aprendizaxe do francés, polo que será moi importante nestos grupos a lectura en clase, para poder correxilos erros de pronunciación, de entoación,... e para asegurarse 

unha correcta comprensión. En 1º e2º da ESO, a lectura farase pois en clase, con actividades sobre todo orais, para fomentar e mellorar a expresión oral. Estas lecturas 

poderanse usar como base, para algún exame oral. 

e) Accións de contribución  ao Proxecto Lingüístico/TIL 
Durante o curso pasado elaborouse tamén un Plan TiL no centro. De este modo, queda unificada a terminoloxía lingüística, e concretadas unhas pautas común para a 

elaboración de traballos, de exposicións orais, de exames.  

Unha vez máis, o noso departamento tentará de ter en conta todos estos acordos, ainda que a remolque de novo, dados os coñecementos nulos do idioma do alumnado 

o inicio da ESO. 

En canto a un proxecto común das linguas: dende o departamento pensamos que vai ser complicado se se fai por niveis, posto que en 1º da ESO o nivel de coñecemento 

do francés e moi reducido ó largo de todo o curso e que a carga lectiva é moi reducida. Ainda así, valoraremos a nosa colaboración en función do tema que se decida… 

O departamento de francés non levará a cabo os 10 minutos de lectura silenciosa, dada a carga lectiva reducida, quedando a cargo das linguas con máis carge lectiva. 

 

Actuacións específicas levadas a cabo dende o departamento de francés: 

Lectura de textos: Técnicas de lectura creativa / Lecturas obrigatorias / Obradoiros de animación á lectura / Actividades de reflexión lingüística e literaria  

Fluidez lectora: Probas de rapidez lectora / Técnicas básicas / Técnicas específicas 

Comprensión de textos orais e escritos: Audicións 

Expresión oral e escrita: Produción de textos orais e escritos / Obradoiro de escritura creativa 

Mellora da ortografía: Ficheiro léxico-ortográfico / Caderno de ortografía personalizado 
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Outros: Adquisición de vocabulario / Exercicios de soletreo / Xogos, concursos lingüísticos / Uso e fomento da biblioteca 
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10. Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico 
Este departamento considera moi importante a realización de actividades complementarias fóra da aula e, por iso, sempre que sexa posible, está disposto a programar, a 

colaborar e a participar en tódalas actividades que se organicen no centro,  sobre todo naquelas que estean orientadas a perfeccionar os coñecementos do francés, 

como, por exemplo conferencias, audicións musicais, proxeccións de películas, intercambios, viaxes, documentais, obras de teatro, etc. 

Nos cursos da ESO, intentaremos propor uns obradoiros de cociña unha vez por trimestre: os alumnos elaborarán algún prato típico francófono adecuado a cada época 

do ano (galletas do nadal, crêpes na candelaria, croissants recheos e “quiche”). 

A ser posible, intentaremos facer un obradoiro específico de gastronomia francófona con algún grupo durante a semana cultural organizada no centro. 

En principio serían as únicas actividades organizadas polo Departamento pero estamos dispostos a participar noutras actividades que se presenten ó longo do curso nos 

arrededores da comarca 

Estabamos a participar nun intercambio co Lycée Brizeux de Quimper, os alumnos franceses viron o curso pasado no mes de maio e os noso alumnos marchan a 

principios deste trimestre, as datas fixadas para a realización da viaxe son do luns 30 de setembro ao mércores 9 de outubro. Acompañan tres profesores dos 

Departamentos de Francés, Educación Física e Bioloxía.  
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11. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 
1.- 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 e física?     

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 curricular para atender al alumnado con NEAE?      

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?      

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?      

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?      

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?      

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?      

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase 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      

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?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     
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7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliaciÓn,..  ?     
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12. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora. 

A programación e o seu desenvolvemento serán obxecto de seguimento e avaliación específicos e revisarase anualmente para contrastar o seu cumprimento e se 

responde as expectativas xeradas.  

Mensualmente, nas reunión do departamento, farase unha valoración do grado de cumprimento da mesma.  

Partindo da avaliación inicial veremos a necesidade de adaptación significativa e non sigificativa dos diferentes grupos e / ou dalgúns alumnos dentro da clase. En ditas 

reunións concretaremos as modificacións da programación para os diferentes cursos e, se fora necesario, para algún grupo en particular. Así mesmo observaremos a 

idoneidade dos contidos elexidos, da metodoloxía aplicada e os recursos dos que dispoñemos para mellorar o rendimento de cada grupo.  

As posibles modificacións da programación que se propoñan ao longo do curso, xunto coa súa xustificación, quedarán reflectidas no libro de actas e tamén na memoria 

final.  

Ao longo do curso avaliarase a programación en todos os seus apartados en tres fases:  

-Nun primeiro momento será o profesor o que determinará o grao de cumprimento da programación inicial en cada grupo e as modificacións propostas nos diferentes 

apartados ó contrastala coa realidade na aula.  

-Posteriormente, nas reunións de Departamento concretaranse os cambios a realizar de forma aislada nun grupo ou a nivel xeral en todo un curso.  

-Finalmente comentaranse os cambios que afecten a todo un curso cos outros profesores de materias da Área Lingüística para mellorar o rendemento do alumnado 

dentro da Área e poder tomar decisións para mellorar a programación no seu conxunto. 

 

Mecanismos de avaliación e modificación 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?     
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6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

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?     
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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?     

 

 

Dende o departamento,incorporamos as modificacións indicadas na revisión da programación do mes de marzo de 2018, e non consideramos necesaria facer ningunha 

proposta de mellora dados os resultados acadados coa programación do ano anterior. 

Neste curso tivemos en conta a dispoñibilidade horaria das profesoras para crear grupos de nivel homoxéneo polo tanto os obxectivos e os criterios serán os mesmos 

pero poderemos adaptarnos ao ritmo de aprendizaxe dos alumnos nos niveis de 3º e 4º da ESO.  

 

 


