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1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de 
conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. 
E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de 
acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os 
medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e 
tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a 
herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos 
seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 
2001, é un documento de particular transcendencia non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a 
transparencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe 
e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao 
recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a 
"Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a 
noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, 
enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel 
das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia Intergobernamental "Calidade e 
inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a 
importancia da competencia lingüística e da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave 
para a inclusión social e o éxito escolar. 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os 
enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, 



encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro 
e fóra do ámbito educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos 
nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só 
permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas 
regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a 
tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a 
lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, así, a 
inferencia de significados e o desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios 
nun texto descoñecido. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do 
outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade 
persoal, social e cultural, e o respecto polos dereitos fundamentais. 
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por 
iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua 
sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 
proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de 
comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as 
estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre 
xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a 
dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode 
esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso 
favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e 
repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa 
escolarización co nivel de usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de 
ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e 
complexidade.  



Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 
potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de 
fins e niveis de dominio con que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento 
cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso 
das áreas de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha 
distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, 
cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero hai determinados aspectos do 
currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser 
presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non 
dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de 
Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo 
integrado, que transcenda as respectivas linguas nas que un/unha aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia 
dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á 
aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos 
lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e 
escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e 
intercultural, xa que o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a 
comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas 
linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña 
das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 
lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona 
unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico 
da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 
alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos diferentes aspectos 
que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e 
artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas 
clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  



Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se 
perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques 
comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou 
asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros 
discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro 
docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 
competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, 
achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación 
da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de 
comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao 
longo da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, 
mediante a comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, 
desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 
persoas e ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que 
enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia 
comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha 
reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de 
interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica 
de obras literarias. 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as 
define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de 
comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais 
(expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas 
actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a 
competencia comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes 
elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, 
produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos 



contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar 
o grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de 
avaliación recollidos e descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
  

Neste curso 2017-2018, no IES Ribeira do Louro hai un grupo de 1º de Bacharelato que cursa a materia de Francés Segunda Lingua 
Estranxeira. O horario é de tres horas semanais. 

 

2.- RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización de 
información previa 
sobre o tipo de 
tarefa e o tema. 

Identificación do tipo 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

textual, adaptando 
a comprensión a 
el. 

Distinción de tipos de 
comprensión 
(sentido xeral, 
información 
esencial e puntos 
principais). 

Formulación de 
hipóteses sobre o 
contido e o 
contexto. 

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

texto.  

B1.2. Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
textos orais breves ou 
de lonxitude media, 
transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos, 
claramente 
estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que traten de 
aspectos concretos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 

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. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

paralingüísticos 
(acenos, 
entoación, etc.). 

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

Reformulación de 
hipóteses a partir 
da comprensión de 
novos elementos. 

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

intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, 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 situacións 
que impliquen a 
solicitude de 
información xeral (datos 
persoais, lugares, 
horarios, datas, prezos, 
formas de pagamento, 
actividades, etc.), 
sempre que lle poidan 
repetir o dito.  

confirmación.  

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

comunicativa, e 
conciencia da 
importancia de chegar a 
comprender textos 
orais sen precisar 
entender todos e cada 
un dos seus elementos. 

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

B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, básicas e 
breves sobre 
argumentacións 
básicas, puntos de vista 
e opinións relativos a 
temas frecuentes do 
ámbito persoal ou 
público, estados de 
saúde, sensacións e 
sentimentos básicos, 
claramente 
estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou 
media, e se a persoa 
interlocutora está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa 

CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

información moi 
relevante e sinxela de 
presentacións ben 
estruturadas sobre 
temas familiares e 
predicibles, e de 
programas de televisión 
tales como 
informativos, 
entrevistas ou anuncios, 
sempre que as imaxes 
sexan suficientemente 
redundantes para 
facilitar a comprensión. 

 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.6. Identifica os 
aspectos máis 
importantes en 
presentacións sobre 
temas coñecidos ou do 
seu interese nos 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

ámbitos persoal e 
educativo; e de 
programas 
informativos, 
documentais, 
entrevistas en 
televisión, anuncios 
publicitarios e 
programas de 
entretemento, cando o 
discurso está ben 
estruturado e articulado 
con claridade nunha 
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe. 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

b 

c 

B2.1. Estratexias de 
produción:  

Planificación: 

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

SLEB2.1. Fai presentacións 
ensaiadas previamente, 
breves e con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 

CCL 

CAA 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

f Identificar o contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da 
interacción. 

Adecuar o texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

Execución:  

Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais, e a súa estrutura básica.  

Activar os coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

Expresar a mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto memorizados e 

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 ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como a 
reformulación, en 
termos máis sinxelos ou 
de significado 
aproximado, do que se 
quere expresar cando 
non se dispón de 
estruturas ou léxico 
máis complexos en 

educativos sinxelos do 
seu interese, 
organizando a 
información básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algúns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado. 

CCEC 

CD 

SLEB2.2. Toma parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
información relevante 
sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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traballados na clase previamente.  

Reaxustar a tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado 
parecido.  

Definir ou parafrasear un termo ou 
unha expresión.  

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

Pedir axuda. 

situacións 
comunicativas máis 
específicas. 

B2.3. Intercambiar con 
pronuncia clara e 
intelixible, información 
en situacións de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que 
teña que expresar o 
acordo, o desacordo, o 
interese, a posibilidade 
e a imposibilidade, 
usando un repertorio de 
expresións frecuentes 
no ámbito público 
(doenzas, pequenas 
reclamacións, etc.), así 
como na expresión 
básica dos sentimentos 
e os intereses persoais, 

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

SLEB2.3. Desenvólvese coa 
suficiente eficacia en 
situacións cotiás e 
menos habituais pero 
predicibles que poden 
xurdir durante unha 
viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais ou 
educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
relacións coas 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Paralingüísticos: 

Sinalar obxectos, usar deícticos ou 
realizar accións que aclaran o 
significado.  

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

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

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

B2.3. Rutinas ou modelos 
comúns de interacción 
segundo o tipo de 
situación de 
comunicación. 

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. Intercambiar 
información e opinións, 
dar instrucións, 
describir e narrar 

autoridades, saúde ou 
lecer), e utiliza 
estratexias de 
comunicación 
lingüísticas (uso de 
exemplos e palabras de 
significado próximo) e 
xestos apropiados. 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns, nas 
que intercambia 
información e se 
expresan e xustifican 
opinións brevemente; 
narra e describe feitos 
sinxelos ocorridos no 
pasado ou expresa 
brevemente plans de 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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acontecementos 
sinxelos, xustificar 
brevemente os motivos 
de accións e planos, 
formular hipóteses, 
facer suxestións e 
argumentar de xeito 
sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para 
planificar o que se vai 
dicir e, en ocasións, 
haxa que formular a 
mensaxe en termos 
máis sinxelos e repetir 
ou reelaborar o dito 
para axudar á 
comprensión da persoa 
interlocutora. 

futuro; fai suxestións; 
pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa e 
xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle 
aspectos concretos de 
temas de actualidade 
moi coñecidos ou de 
interese persoal ou 
educativo. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

b 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura (recurso ás 
imaxes, títulos e outras 

SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en textos 

CCL 

CAA 
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c 

f
  

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

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

Distinción de tipos de 
comprensión 
necesarios para a 
realización da 

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, 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo. 

B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 

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

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral e os 
puntos principais de 
anuncios e 
comunicacións sinxelos 
de carácter público, 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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tarefa (sentido 
xeral, información 
esencial e puntos 
principais). 

Formulación de 
hipóteses sobre 
contido e contexto. 

Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paratextuais, e do 
coñecemento e 
experiencias 
noutras linguas. 

Reformulación de 
hipóteses a partir 

descritivos ou 
narrativos breves e ben 
estruturados nos que se 
informa de 
acontecementos, se 
describen accións, 
persoas, obxectos e 
lugares, e se manifestan 
opinións con expresións 
sinxelas, relativos a 
experiencias e a 
coñecementos propios 
da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

B3.4. Recoñecer a 
estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura), e comprender 

institucional ou 
corporativo, que 
conteñan instrucións e 
indicacións de carácter 
previsible, claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou 
becas). 

CD 

SLEB3.3. Identifica a 
información máis 
importante en 
instrucións sobre o uso 
de aparellos ou de 
programas informáticos 
de uso habitual, e sobre 
a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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da comprensión de 
novos elementos. 

B3.2. Recoñecemento da 
estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura). 

un repertorio elemental 
e básico de expresións 
fixas de confirmación ou 
denegación, obriga, 
coñecemento, 
necesidade e permiso 
utilizadas para a 
concesión dunha bolsa, 
a confirmación dun 
pedimento, a reserva 
dun hotel, etc.  

B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes 
e detalles importantes 
en textos, en formato 
impreso ou en soporte 
dixital, ben 
estruturados e de curta 
ou media extensión, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 

convivencia no ámbito 
público e educativo. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.5. Comprende 
correspondencia 
persoal, breve e sinxela, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña 
ou blogs, na que se 
describen e narran 
feitos e experiencias, 
impresións e 
sentimentos, e se 
intercambian 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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neutro, que traten 
asuntos cotiáns, temas 
de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos ou as 
ocupacións e que 
conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico 
xeral de uso común. 

información e opinións 
sobre aspectos 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

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

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.7. Entende 
información específica 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

b 

B4. Estratexias de 
produción:  

B4.1. Coñecer, seleccionar 
e aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal, en calquera 

CCL 

CAA 
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c 

f 

Planificación:  

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

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

Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos 
escritos, para elaborar os propios 
textos. 

Execución:  

Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

Organización do texto en parágrafos 

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.  

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

 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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curtos abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global. 

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

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

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

Revisión: 

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e 

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

B4.4. Producir 
correspondencia formal 
para solicitar ou dar 
información relativa a 
bens e servizos, a partir 
de modelos sinxelos e 
básicos, actuando como 
mediación lingüística 
(adecuada ao seu nivel 
escolar), de ser o caso, 
cunha presentación do 
texto limpa e ordenada. 

B4.5. Escribir, en papel ou 

inscribirse nun curso ou 
solicitar un 
campamento de verán. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida 
a institucións públicas 
ou privadas ou 
entidades comerciais, 
na que pide ou dá 
información, ou solicita 
un servizo, respectando 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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aos signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

B4.2. Elaboración de 
cartas formais 
respectando a súa 
estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura.  

B4.3. Elaboración de 
informes expositivos 
elementais e breves, 
organizados nunha 
estrutura básica que 
inclúa unha introdución, 
o corpo do informe, a 
conclusión e a 

en soporte dixital, 
textos de estrutura 
clara, breves ou de 
extensión media, sobre 
asuntos cotiáns ou 
temas de interese 
persoal ou educativo, 
nun rexistro formal, 
neutro ou informal, 
utilizando os recursos 
de cohesión, as 
convencións 
ortográficas e os signos 
de puntuación máis 
comúns, e amosando un 
control razoable de 
estruturas e un léxico 
de uso frecuente de 
carácter xeral. 

as convencións formais 
e normas de cortesía 
máis comúns neste tipo 
de textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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bibliografía. 

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

a 

b 

c 

f 

p 

B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 

Sons e fonemas 
vocálicos. 

Sons e fonemas 
consonánticos e as 
súas agrupacións.  

Procesos fonolóxicos 
máis básicos.  

Acento fónico dos 
elementos léxicos 
illados e na 
oración. 

B5.2. Patróns gráficos e 
convencións 

B5.1. Expresarse coa 
suficiente fluidez para 
que poida seguirse sen 
moita dificultade o fío 
do discurso, aínda que 
poidan producirse 
pausas para planificar o 
que se vai dicir e, en 
ocasións, haxa que 
interromper e reiniciar 
a mensaxe para 
reformulala en termos 
máis sinxelos e máis 
claros para a persoa 
interlocutora. 

B5.2. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 

CCL 

CAA 

CSC 
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ortográficas: 

Uso das normas 
básicas de 
ortografía da 
palabra. 

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

B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:  

Recoñecemento e 
uso de 
convencións 
sociais básicas e 

formato de uso moi 
frecuente, en textos 
escritos en diferentes 
soportes, coa 
corrección suficiente 
para non dar lugar a 
serios malentendidos, 
aínda poidan cometerse 
erros que non 
interrompan a 
comunicación. 

B5.3. Utilizar para a 
comprensión e 
produción de textos 
orais e escritos os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos á 
vida cotiá (hábitos e 
actividades de estudo, 
traballo e lecer), 

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. 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais 

CCL 

CAA 
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normas de cortesía 
propias da súa 
idade e de 
rexistros informal e 
estándar, e da 
linguaxe non 
verbal elemental 
na cultura 
estranxeira. 

Achegamento aos 
hábitos e ás 
actividades de 
estudo, traballo e 
lecer, condicións 
de vida e relacións 
interpersoais (no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional); o 
contorno 
xeográfico básico 
(clima, rexións) e 

condicións de vida e 
contorno, relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual e 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes e valores), 
axustando a mensaxe á 
persoa destinataria e ao 
propósito comunicativo, 
e amosando a 
propiedade e a cortesía 
debidas. 

B5.4. Producir textos e 
inferir o significado 

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

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.), 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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referentes 
artístico-culturais 
(feitos históricos e 
personaxes 
salientables). 

Recoñecemento de 
valores, crenzas, 
actitudes e 
tradicións 
fundamentais, e 
calquera outro 
aspecto cultural de 
interese, así como 
os aspectos 
culturais básicos 
que permitan 
comprender os 
países onde se fala 
a lingua 
estranxeira e 
actuar neles 
adecuadamente. 

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 

utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con eficacia. 

 

  



 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Identificación 
dalgunhas 
similitudes e 
diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos 
costumes cotiáns 
entre os países 
onde se fala a 
lingua estranxeira 
e o noso. 

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

B5.4. Plurilingüismo: 

cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo, 
mediante os 
expoñentes básicos das 
devanditas funcións e 
os patróns discursivos 
de uso máis habitual, 
así como os seus 
significados asociados 
(por exemplo, utilizar 
unha estrutura 
interrogativa para facer 
unha suxestión), e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos sinxelos 
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, 
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Identificación de 
similitudes e 
diferenzas entre as 
linguas que coñece 
para mellorar a súa 
aprendizaxe e 
lograr unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

Participación en 
proxectos nos que 
se utilizan varias 
linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e 
valorando 
positivamente as 

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

B5.7. Recoñecer e utilizar 
un repertorio léxico de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, os 
estudos e as 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións de uso moi 
frecuente suficiente 
para comunicar no seu 
nivel escolar. 



 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

competencias que 
posúe como 
persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións 
comunicativas:  

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

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

Narración de 
acontecementos e 
descrición de 
estados e 
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situacións 
presentes, e 
expresión moi 
básica de sucesos 
futuros.  

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

Expresión do 
coñecemento, o 
descoñecemento e 
a certeza.  

Expresión da 
vontade, a 
intención, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.  
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Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a 
satisfacción e a 
sorpresa, así como 
os seus contrarios.  

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

B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común 
relativo a aspectos 
culturais variados:  

Vida cotiá: 
alimentación 
(pratos e produtos 
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típicos, costumes 
alimentarios, 
tabús, convencións 
sociais, horarios 
etc.); familia e 
amizades; 
actividades de 
lecer; viaxes e 
transportes; festas 
e celebracións; 
saúde e educación; 
compras e 
actividades 
comerciais. 

Bens e servizos 
básicos. 

Contorno: clima, 
campo, cidade e 
lugares máis 
representativos. 

Tecnoloxía: aparellos 
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de uso cotián.  

Calquera outro que 
se considere de 
interese. 

Expresións fixas e 
enunciados 
fraseolóxicos 
básicos e moi 
habituais. 

B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de 
cada idioma. 

 

3.- CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, 
tout de même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo 
indirecto. 



Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que). 

Exclamación (Que, Hélas!) 

Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 

Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 

Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, chaque, tous les); incoativo, 
terminativo. 

Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain); necesidade; 
obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire 
qqch); intención/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait 
couper les cheveux); condicional (conditionnel présent) ; cortesía. 

Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; 
pronomes persoais OD e OI, "en", "y"; proposicións adxectivais); a cualidade; a posesión. 

Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 

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

Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); divisións (dans les années, quinzaine); indicacións de tempo (au début, à la fin, en début 
de semaine); duración (matinée, journée, soirée); anterioridade (jusqu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); 
secuenciación (premièrement, deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, 
généralement, quelquefois, rarement, presque jamais).  



Expresión do modo (de cette manière, de cette façon- là). 

 

 

4.- OBXECTIVOS 

1. O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan 
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación 
superior. 

2. O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar una madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a 
igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudio e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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



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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar 
de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu entorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 
ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

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

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

 

       Esta materia debe de contribuír a que as alumnas e os alumnos desenvolvan as seguintes capacidades: 

- Comprender a información global e aquelas informacións específicas previamente requiridas  en textos  orais,  relativos  ás situacións habituais 
de comunicación  ou relacionados cos ámbitos específicos de estudo,   procedentes  dos  medios  de comunicación audiovisual apoiándose en 
claves lingüísticas e non lingüísticas. 

- Comprender as informacións de carácter xeral e específico contidas en textos   escritos   que  presenten  distintas  estruturas  organizativas, 
desenvolvendo  estratexias  persoais  que lles axuden  a acceder   á  información. 



- Participar en situacións habituais de comunicación utilizando, de forma oral  e  escrita,  a lingua  estranxeira  co fin de satisfacer  necesidades 
básicas,   atendendo  ás normas  da  comunicación  interpersoal  e mostrando interese por comprender e facerse comprender. 

- Ler de xeito autónomo e extensivo,  libros curtos e sinxelos que traten temas próximos ás súas necesidades e intereses. 

- Reflexionar sobre  o  funcionamento  da lingua  estranxeira  na comunicación,  como  forma  de mellorar a participación en intercambios 
comunicativos e a comprensión dos textos. 

- Recoñecer o valor das convencións socioculturais, lingüísticas e non lingüísticas propias da lingua estranxeira para a comprensión das 
mensaxes e utilizalas para que a comunicación sexa máis eficaz. 

- Utilizar estratexias que axuden a mellorar a comunicación e a controlar a propia aprendizaxe, aplicando a aprendizaxe da segunda lingua 
estranxeira ás estratexias adquiridas nas outras linguas do currículo. 

 

5.- COMPETENCIAS CLAVE 

As actividades de recepción, produción e interacción orais e escritas que conforman os estándares de aprendizaxe do currículo de segunda lingua 
estranxeira integran tanto as diversas competencias comunicativas específicas, cuxa activación conxunta permite a realización desas actividades 
como as competencias clave xerais correspondentes a cada etapa. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, en francés e  tamén con respecto ás linguas maternas. 

Por un lado, a aprendizaxe de segundas linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para producir resultados de 
carácter natural e directamente aplicables ao uso lingüístico no mundo real. 



Por outro, a reflexión consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias variadas que supón a aprendizaxe de segundas linguas pode 
estenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as competencias nestas para comprender, expresarse, interactuar e articular pensamentos e 
sentimentos sobre un mesmo, o outro, o entorno mental e físico no que se actúa e se constrúen as relacións como axente social.  

 

b) Competencias sociais, conciencia e expresión culturais 

O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e positiva destas relacións cos demais, visión que se materializa 
en actitudes de valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así 
como a apreciación do carácter relativo de costumes, prácticas e ideas, circunstancia  que debe entenderse como unha oportunidade única de 
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. 

As competencias sociais e cívicas, e a conciencia e expresión culturais, tanto as circunscritas aos contornos máis inmediatos como as propias de 
ámbitos cada vez máis amplos de actuación, forman así, parte das habilidades que comprende unha competencia intercultural integrada na 
aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 

c) Aprender a aprender 

O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e coherente 
os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os estudantes como falantes de lingua estranxeira mediante o uso da mesma; 
determinando o que necesitan aprender para alcanzar estes obxectivos, e indicando as estratexias que poden aplicar para conseguilo. Marcarse 
obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de construción de perfil persoal de competencias é, así mesmo, o primeiro paso para un 
desenvolvemento eficaz e autónomo ao longo da vida. 

 

d) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 



O enfoque orientado á acción adoptado no currículo céntrase no alumno, que é quen aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto 
para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe na aula como as que demanda a comunicación real. Polo tanto, a materia de Lingua estranxeira 
contribúe decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa, en especial polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral 
e escrita, nas que, desde a súa mesma planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canal e con 
que medios, en que circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións dos interlocutores ou corresponsais, todo isto co fin de cumprir 
o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. 

A elección e aplicación consciente das estratexias de comunicación, de organización do discurso, de control sobre a súa execución e de 
reparación do mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas responsabilidades, encontrar seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a 
súa identidade, e regular o seu comportamento. 

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da interacción e o 
estímulo que supón comunicarse noutras linguas para confrontar novos retos ou resolver problemas en escenarios complexos, son fundamentais 
no desenvolvemento do espírito emprendedor. 

As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar 
o espírito emprendedor como actitude na vida incorporando actividades concretas nas que o alumno aprende a ser crítico, creativo e 
comprometido tamén nestes contextos. 

 

e) Competencia dixital 

A actividade lingüística realízase hoxe en día a través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no currículo como soportes naturais 
dos textos orais ou escritos que o alumno haberá de producir, comprender e  procesar, polo que a competencia dixital se entende como parte 
substancial da competencia comunicativa. 



O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes repercusións na maneira en que as linguas estranxeiras se ensinan e 
se aprenden, e as necesarias innovacións neste campo han de basearse nun novo concepto da lingua, que non é algo que simplemente se sabe, 
senón, fundamentalmente, algo que a persoa fai. 

 

f) Competencias clave en ciencia e tecnoloxía 

A lingua estranxeira, dentro dun sistema de ensino / aprendizaxe dinámico, pode contribuír á presentación de contidos e competencias en ciencia 
e tecnoloxía (como doutras áreas de coñecemento), facilitando e expandindo o acceso a datos, procedementos e técnicas de investigación; 
facendo posible un intercambio máis directo e frutífero entre comunidades científicas, e propiciando a construción conxunta do saber humano. 

 

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

a) Comprensión de textos orais 

Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos de temas xerais, sobre asuntos cotiás en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se 
poida volver a escoitar o dito. 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto.  



 

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), condicións de vida e entorno, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual, proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e ampliación da información (por ex. nova fonte, exemplificación…) 

 

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados asociados (p.e. unha estrutura interrogativa para expresar interese). 

 

Recoñecer o léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiás e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións de uso moi frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos. 

 

 

b) Produción de textos orais: expresión e interacción 



Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información e opinións, se xustifican brevemente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda 
que se produzan pausas para planificar o que se vai dicir e en ocasións haxa que formular a mensaxe en termos máis simples e repetir ou 
reelaborar o dito para axudar á comprensión do interlocutor. 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais en monólogos ou diálogos breves ou de lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, recorrendo, entre outros, a procedementos como a reformulación, en termos máis sinxelos, do que se quere expresar 
cando non se dispón de estruturas ou léxico máis complexos en situacións comunicativas máis específicas.  

 

Incorporar á produción do texto oral en monólogo ou diálogo os coñecementos socioculturais ou sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, axustando a mensaxe ao destinatario, ao propósito 
comunicativo, e amosando a propiedade e a cortesía debidas. 

 

Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes comúns de ditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a información de maneira clara ou ampliala con exemplos. 

 

Mostrar un bo control sobre estruturas sintácticas e discursivas de uso máis común na comunicación oral, seleccionando entre elas as máis 
apropiadas en función do propósito comunicativo, do contido da mensaxe e do interlocutor. 

 



Coñecer e utilizar o léxico oral de uso máis común relativo a puntos comúns e a aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de expresións de uso frecuente na comunicación oral. 

 

Pronunciar e entoar de maneira clara e comprensible, aínda que ás veces resulte evidente o acento estranxeiro, ou se cometa algún erro de 
pronunciación que non interfira na comunicación. 

 

Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita dificultade o fío do discurso, aínda que poidan producirse pausas para 
planificar o que se vai dicir e en ocasións haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para reformulala en termos máis simples e máis claros para 
o interlocutor. 

 

Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados, utilizando as fórmulas ou indicacións máis comúns para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que poida darse certo desaxuste na colaboración co interlocutor, 

 

 

c) Comprensión dos textos escritos 

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, en formato impreso ou en soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiás, de temas de interese ou 
relevantes para os propios estudos ou ocupacións e que conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

 



Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información, os puntos e ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto. 

 

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida, e relacións interpersoais (no ámbito educativo, ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e 
valores), así como os aspectos culturais básicos que permitan comprender información e ideas xerais presentes no texto. 

 

Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns 
discursivos de usos frecuente relativos á organización e ampliación da información (p.e.  nova fonte ou exemplificación). 

 

Aplicar á compresión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas e discursivas de uso frecuente na 
comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p.e. unha estrutura interrogativa para demostrar interese). 

 

Recoñecer o léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiás e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e 
un repertorio limitado de fórmulas e expresións de uso frecuente na comunicación mediante textos escritos. 

 

Recoñecer as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común e 
máis específico (p. e.©) e os seus significados asociados. 

 



 

d) Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos cotiás ou de interese persoal ou 
educativo, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación 
máis comúns e mostrando un control razoable de estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 

Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou media, p. e. 
incorporando esquemas e expresións de textos modelo con funcións comunicativas similares ao texto que se quere producir. 

 

Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, axustando a mensaxe, coa propiedade debida, ao destinatario e ao 
propósito comunicativo. 

 

Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes habituais de ditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis común para iniciar e concluír o texto, organizar a información de maneira que resulte facilmente comprensible, ou 
ampliala con exemplos. 

 

Mostrar un bo control sobre un repertorio de estruturas sintácticas e discursivas comúns suficiente para comunicarse de forma sinxela pero coa 
debida eficacia, seleccionando entre elas as máis apropiadas en función da mensaxe, o propósito comunicativo e o destinatario do texto. 



 

Coñecer e utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotiás e aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses, 
estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de fórmulas e expresións de uso moi frecuente na comunicación por escrito. 

 

Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato de uso moi frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, coa corrección 
suficiente para non dar lugar a serios malentendidos, a pesar de que aínda se poidan cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O manual que se vai empregar este curso 2017/2018 por terceiro ano é C’EST À DIRE A1 da editorial Santillana. Os recursos que compoñen este 
método son os seguintes: 

 
a) LIBRO DO ALUMNO  

• Páxinas de introdución: 
o bases metodolóxicas do proxecto;  
o estrutura das unidades didácticas; 
o presentación esquemática da secuencia dos contidos, por categorías. 

• Unidade 0: 
o para reflexionar sobre os obxectivos da aprendizaxe; 
o sensibilizar ás diferenzas oral / escrito; 
o facilitar a adquisición de contidos de primeira necesidade: saúdos, números... 

• 12 unidades cunha estrutura regular:  
o Portada con ilustración temática e contidos: competencias, actos de fala, tarefa final e estratexias. Trátase dun verdadeiro contrato de 

aprendizaxe. 



o “Ouverture” (para as unidades 1 a 4): para a iniciación á escoita de documentos orais e o desenvolvemento de estratexias de  
comprensión global.    

o “Situations”: documentos gravados para presentar os contidos en contexto; cun adestramento sistemático á comprensión oral;  para 
axudar, unhas “fiestras” socioculturais (ilustradas por unhas pastillas vídeo); progresivamente, documentos escritos auténticos. 

o “Grammaire”: para observar os fenómenos lingüísticos en contexto, analizar e interiorizar as regras, antes de poñelas en práctica 
mediante exercicios. 

o “Lexique et prononciation”: descubrimento activo do vocabulario por campos semánticos, reutilización con actividades 
comunicativas; prácticas de discriminación fonéticas.  

o “Compétences”: actividades para “apropiarse” o idioma, para desenvolver cada unha das competencias nomeadas como lo fan os 
alumnos: “escoitar”, “falar” (monólogo e interacción), “ler” e “escribir”; con axudas para recordar todo o aprendido en relación con 
cada situación e acto de fala; con pistas de reflexión sobre as mellores estratexias.  

o “Tâche finale”: un proxecto auténtico para desenvolver a capacidade de traballo colaborativo, integrar contidos e personalidades, cun 
fin concreto.  

• Cada 2 unidades “société”:  
o Unha páxina para cada unidade pero agrupadas de dúas en dúas, para pór en evidencia o seu carácter discrecional e atípico. 
o Conteñen complementos de información sociocultural, relacionados cos temas da unidade e enriquecerán as actividades da sección 

“Compétences”. 
• Avaliacións: 

o Preséntanse agrupadas ao final do libro, para non interromper visualmente o proceso de adquisición e para que o profesor se sinta 
máis libre de utilizalas no momento e da maneira que lle pareza máis oportuna. 

o Son 3 e corresponden aos contidos das unidades 0 a 4, 4 a 8, 8-12: sitúanse por tanto en tres momentos do ano que se poden 
corresponder co final de cada trimestre. O profesor dispón pola súa parte de avaliacións do mesmo tipo, polo que as do libro do 
alumno poderán servir de “examens blancs” ou preparación á avaliación que propoña o profesor. 

o O seu formato de avaliación por competencias achégaas ás probas oficiais. Para o día a día e a avaliación formativa, o profesor dispón 
noutros soportes de “bilans” de corte máis lingüístico e dun xerador de avaliacións. 

• Compendio gramatical: 
o Os puntos gramaticais fundamentais recóllense de forma independente ao final do libro para unha consulta rápida, ou un repaso xeral 

antes dun exame por exemplo. 
o Por outra parte, para cada punto indícase o número da lección de referencia, para facilitar unha volta ao apartado onde se analiza o 

fenómeno lingüístico con máis profundidade e se contextualiza a través de exemplos e exercicios.  



• Cadro de conxugacións: 
o Os verbos máis usuais, por orde alfabética, para unha consulta cómoda. 

• Transcricións: 
o Textos das gravacións que non figuran nas leccións. 

 
b)  UN DVD-ROM (co libro do alumno) 

• Audio do libro:  
o En formato Mp3, para o traballo autónomo na  casa. 
o O alumno pode repetir a escoita dos documentos e ir impregnándose dos sons, das entoacións, dos ambientes sonoros.  
o Pode levar a casa modelos para preparar escenificacións. 
o Permítelle recuperar calquera ausencia, sen perderse ningún aspecto da lingua presentada na clase. 

• Vídeos “Sur le Vif”:    
o Para o traballo autónomo ou combinado casa / clase. 
o 12 vídeos auténticos, independentes, pero cuxo tema e nivel lingüístico seguen a progresión das unidades. 
o Cun formato de entrevistas “Sur le vif”, preséntanse os ambientes francófonos máis variados: cidades de Francia, de Bélxica, de 

Canadá. 
o Con opción a subtítulos (en francés). 
o Refórzase a competencia de comprensión oral, así como a competencia social e cívica, entre outras competencias clave.    
o O estudante dispón dunha batería de fichas de explotación no caderno de exercicios. 

 
c) CADERNO DE EXERCICIOS, cun CD audio 

• Caderno de exercicios: 
o Presenta actividades diversas para cada lección, mantendo a mesma estrutura que o libro.  
o Supón unha interesante ferramenta de traballo persoal, fundamental para conseguir resultados. 
o Contén as transcricións das actividades audio. 
o Inclúe un apartado de actividades de explotación dos vídeos “Sur le vif”. 
o Tamén contén unhas páxinas “Portfolio” para que os estudantes se poidan autoavaliar. 

• Solucionario: 
o As solucións dos exercicios dáse nun caderniño independente, para un fácil manexo.    

• CD audio: 



o O caderno ten exercicios de fonética, gravados naturalmente. 
o Tamén ofrece, na sección “Compétences”, documentos orais  semellantes aos do libro do alumno, para os que queren reforzar a súa 

competencia de comprensión oral. 
 

8.- TEMPORALIZACIÓN  

O manual que se vai utilizar está composto de 12 unidades, polo que o reparto farase da seguinte maneira (tendo en conta que cada unidade 
levará dúas semanas aproximadamente) 

 Primeiro trimestre (máis longo) 

Unidades 0 a 4 (ambas inclusive) 
“Société” 1-4 
Avaliación 1-4   
“Sur le vif”: secuencias 1 a 4 
 

Segundo trimestre 
Unidades 5 a 8 (ambas inclusive) 
“Société” 5-8 
Evaluación 5-8   
“Sur le vif”: secuencias 5 a 8 

Terceiro trimestre 
Unidades 9 a 12 (ambas inclusive) 
“Société”  9-12 
Evaluación 9-12   
“Sur le vif”: secuencias 9 a 12 

 

“Rebrassage” e segundas oportunidades 



Tendo en conta que o terceiro trimestre é máis curto, e pudendo ocorrer que a clase non chegue ao final do libro, cabe destacar que:  

- A última unidade presenta contidos en modo “sensibilización”, polo que se considerará a posibilidade de non avalialos. Estes contidos (máis 
propios do nivel A2)  presentaranse e analizaranse no curso seguinte). 

- Por outra parte, todos os contidos e moi en particular os presentados na segunda metade do libro, retomaranse e repasaranse a o longo do 
primeiro terzo do libro seguinte, antes de que se vexan ampliados e completados 

 

9.- CONCRECIÓN DO PROXECTO CURRICULAR POR UNIDADES.  

UNIDADE 1 

Título: Rencontres 

Temporalización: outubro 2017 

Obxectivos: Saudar e despedirse. Presentarse, presentar a alguén. Dar, pedir informacións sobre persoas. Expresarse con cortesía. 

Contidos: Pronomes persoais suxeito. 

On = Nous  

Vous = Vostede / Vostedes 

Presente de indicativo: verbos en –er (1), verbos être e avoir. 

Artigos determinados. 

Xénero e número (nomes). 



Léxico: A escola. As nacionalidades. Descrición física e psicolóxica. Fórmulas de cortesía. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación – Relación son / grafía:  
Patróns sonoros: Acento tónico. Entoacións expresivas para os saúdos. 

Son / Grafía: Sílabas finais.  

 

Estándares de aprendizaxe 

Captar indicios (verbais e non verbais) que axuden á comprensión: imaxes, ruídos de fondo, tipos de voces, palabras transparentes... 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Interactuar: deterse nas instrucións, observar modelos; comprender a importancia das entoacións e de toda a linguaxe non verbal. 

Co-avaliar as producións de grupo. 

Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Os restaurantes universitarios. Francofonía: Canadá, o francés en Quebec.  Francia: superficie, 
poboación, xeografía. 
 
Indicadores de logro 
  
Comprensión de textos orais: 

- Comprender globalmente diálogos breves en contexto escolar (restaurante universitario, biblioteca). 

- Identificar trazos de rexistro familiar (léxico) 

- Comprender algunha información de detalle nunha conversación gravada: nome dos personaxes, por exemplo. 

Produción de textos orais: 



- Presentarse, presentar a un compañeiro ante o grupo.  

- Interacción: Xogo de rol: crear una nova situación dialogada seguindo un guión e inspirándose dun modelo (saúdos e presentacións). 

- Tarefa final: Presentarse a outra persoa e quedar para un encontro. 

Comprensión de textos escritos 

- Comprender un cuestionario con preguntas e respostas para elixir sobre as posibles relacións do alumno co francés e a francofonía. 

- Tarefa final: Comprender anuncios de particulares. 

Produción de textos escritos 
- Redactar un texto persoal que presente as relacións do alumo co francés e a francofonía. 

- Tarefa final: Redactar unha ficha de identidade persoal. Redactar un anuncio para presentarse e ofrecer / pedir servizos. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 2 

Título: Profils 

Temporalización: outubro 2017 

Obxectivos: Dar informacións sobre unha persoa. Describir unha persoa (físico e carácter). Expresar os seus gustos. Expresar os seus 
sentimentos. 



Contidos: Artigos indeterminados. Xénero dos adxectivos. Presente dos verbos en –er (2). Negación (1). C’est / il est 

Léxico: O rostro. A aparencia física. O carácter. As cores. 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación – Relación son / grafía:  
Patróns sonoros : Ritmo e acento. 

Estándares de aprendizaxe:  
Comprender o valor de vous como tratamento de respecto. 

Comprender o valor de on = nous como propio da lingua oral. 

Aprender a recoñecer pola entoación o estado de ánimo dun locutor. 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Aprender a identificar o rexistro que corresponda ao interlocutor e á situación para  utilizar correctamente os pronomes on, nous e vous. 

Desenvolver estratexias persoais para memorizar máis facilmente diálogos e situacións. 

Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Centro de atención a desempregados (Pôle emploi). Tours e a rexión do Loira. Estereotipos 
sobre os franceses. 

 

Indicadores de logro 

Comprensión de textos orais: 
- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro de axuda aos desempregados). 

- Comprender globalmente unha conversación entre amigos. 



Produción de textos orais: 
- Presentarse (estado civil, enderezo, gustos) a un compañeiro. 

- Presentar un compañeiro ao resto da clase. 

- Describir unha escena ilustrada: os personaxes, as súas emocións... 

- Interacción: Xogo de rol: crear unha nova situación dialogada seguindo un guión e inspirándose dun modelo (preguntar por alguén nun sitio 
público). 

- Describir unha persoa famosa para que os demais adiviñen a súa identidade. 

- Tarefa final: inventar personaxes marcados polo seu nome de pía e facer o seu retrato, completar esta presentación de maneira colectiva. 

 

Comprensión de textos escritos 
- Comprender un test de personalidade para poder contestar escollendo entre respostas dadas e  para entender a interpretación dos resultados. 

 

Produción de textos escritos 
- Presentar unha persoa partindo do seu retrato fotográfico. 

 

Competencias clave:  CCL, CSC, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 3 



Título: Au quotidien 

Temporalización: novembro 2017 

Obxectivos: Facer preguntas. Describir actividades cotiás. Expresar o tempo (hora, momento do día, frecuencia). Contactar alguén por teléfono. 
Contidos: Artigos partitivos. Interrogación. Presente dos verbos en –ir ou -ire, en -dre ou –tre, e de faire. Pronomes persoais tónicos.  

 

Léxico: Actividades e ritmos de vida. Ritmos de comidas. Tarefas do fogar. Lecer. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación – Relación son / grafía:  
Patróns sonoros: Entoación afirmativa / interrogativa. 

Son / Grafía: Signos de puntuación. 

Estándares de aprendizaxe   
- Recoñecer diferentes tipos de textos orais. 
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

- Recoñecer diferentes tipos de textos escritos. 

- Trucos para memorizar o léxico. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Os ritmos escolares en Francia. Os traballadores que cruzan a fronteira a diario para traballar 
(Francia / Suíza). Os horarios comerciais en Francia. A historia da baguette. 

 

Indicadores de logro 

Comprensión de textos orais 



- Identificar  mensaxes curtas de diferente natureza (en contestador, por un altofalante nun lugar público, conversación telefónica, monólogo 
público...)  

- Comprender unha entrevista (a un neno sobre os seus costumes cotiás). 

- Comprender un xogo radiofónico 

Produción de textos orais: 
-  Ler en voz alta un texto literario, de maneira expresiva. 
- Interacción: Contar as súas actividades cotiás, o seu horario habitual / Invitar a alguén por teléfono, contestar. Entrevistar un personaxe famoso. 
Adoptar o papel dun personaxe famoso nunha entrevista e contestar. 

- Tarefa final: Adoptar o papel dun personaxe dun extracto literario e darlle vida, imaxinando as súas motivacións e estados de ánimo, para 
contestar a preguntas sobre os mesmos; adoptar o papel do narrador que sae da novela para facerlle preguntas ao protagonista. Pór en escena o 
encontro e a conversación.  

Comprensión de textos escritos 
- Identificar varios tipos de documentos escritos breves: carta formal, postal, guía turístico, recorte de periódico, anuncio inmobiliario... 

- Comprender un artigo de revista: a testemuña de tres persoas sobre a súa vida. 

- Tarefa final: Comprender un pequeno extracto literario. 

Produción de textos escritos 
- Redactar a presentación dunha persoa (real ou ficticia) representativa da sociedade real. 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CCD 

 

UNIDADE 4 



Título: Le temps de vivre 

Temporalización: novembro-decembro 2017 

Obxectivos: Expresar unha intención. Describir actividades de lecer. Pedir e dar informacións (familia, profesión, costumes). Felicitar alguén. 

Contidos: Adjetivos posesivos. Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir. Artigos contractos. Futuro inmediato (futur 
proche). Plural dos substantivos e dos adxectivos. 

Léxico: Profesións. Familia. Tempo libre. Vacacións. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: vogais orais / vogais nasais 
Relación son / grafía: Correspondencias escritas das vogais nasais  
 
Estándares de aprendizaxe 
Fixarse nos elementos non verbais nunha gravación (ruídos de fondo). 
Comprender globalmente un documento oral relativamente extenso. 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Os xardíns comunitarios dentro da cidade. Unha cidade de provincias, no centro de Francia: 
Aurillac. A familia: novas realidades. A lectura en Francia. 

Indicadores de logro 

Comprensión de textos orais 

- Comprender globalmente diferentes monólogos curtos de persoas falando da súa profesión, e poder asocialos á foto correspondente. 

- Comprender globalmente diferentes diálogos curtos gravados en contextos moi diferentes e poder asocialos á foto correspondente. 

- Comprender un diálogo e poder contestar a preguntas de comprensión global (Quen? Onde? Cando? Que?). 



- Comprender un xogo televisado gravado en directo e  poder contestar a preguntas de comprensión global: estrutura do diálogo, temas principais 
abordados. 

- Tarefa final: comprender preguntas de cultura xeral, para poder contestar sobre a marcha. 

Produción de textos orais 

- Presentar a súa profesión (vantaxes e inconvenientes). 

- Presentar a súa familia. 

- Tarefa final: redactar preguntas de cultura xeral. 

- Interacción:  Comprender e participar  nunha conversación telefónica: pedir axuda para organizar unha celebración familiar, pedir información / 
Comprender e participar nunha conversación telefónica: contar os seus proxectos para a fin de semana e preguntar polos do interlocutor. 

- Tarefa final: contestar a preguntas de cultura xeral. 

Comprensión de textos escritos 

- Comprender as mensaxes deixadas nun foro virtual relacionado coas actividades de lecer. Sacar a información principal e algúns detalles. 

- Comprender preguntas escritas de comprobación da comprensión. 

 Produción de textos escritos 

- Escribir unha mensaxe nun foro virtual, informando sobre as posibilidades de lecer na rexión de un. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 



 

UNIDADE 5 

Título: Vous êtes ici 

Temporalización: xaneiro 2018 

Obxectivos: Preguntar por un lugar, indicar o camiño. Pedir información sobre un lugar, describilo. Situar no espazo. Dar consellos. 

Contidos: Pasado recente.  Preposicións e adverbios de lugar. Imperativo. Pronome on impersoal 

Léxico: Organización e espazos dunha cidade. Servizos e comercios.Lecer. Medios de transporte e tráfico 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [y] / [u] / [i] 

Relación son / grafía: Transcrición dos sons nos que se centra a unidade.  
 

Estándares de aprendizaxe  
Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Como crear e representar un diálogo. 

Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Unha cidade do suroeste de Francia: Albi. 
Unha época da historia recente de Francia: 2ª Guerra mundial (sinais na cidade).   

Francofonía: unha pincelada de variados territorios francófonos (a través dos “souvenirs” que se poden comprar alí). 

 

Indicadores de logro 



Comprensión de textos orais 
- Comprender unha conversación nunha oficina de turismo e contestar a preguntas de comprensión global: información principal e detalles 
importantes. 

- Comprender un programa radiofónico gravado ao aire libre nunha cidade, sobre os lugares desta cidade: o concepto e as regras do concurso, o 
desenvolvemento do xogo.  

Produción de textos orais 

- Resumir as regras dun concurso radiofónico.  

- Describir o seu barrio: características, enderezos útiles, modo de ir aos lugares principais. 

- Tarefa final: presentar un plan de viaxe de maneira convincente. 

- Interacción: Describir o seu barrio: características, enderezos útiles, modo de ir aos lugares principais. Contestar a preguntas sobre el mesmo. 
Conversar sobre os diferentes barrios onde viven os compañeiros. 

- Xogos de rol: nunha oficina de turismo, preguntar e informar/aconsellar. 

- Xogar a adiviñar un lugar, imitando o concurso da unidade.  

Comprensión de textos escritos 
- Identificar como tal unha páxina dunha guía turística: identificar a tipoloxía xeral, a presentación dos diferentes tipos de contidos. 

- Comprender globalmente as informacións, saber onde buscar as diferentes informacións. 

- Observar diferentes formatos para un mesmo tipo de mensaxe: “correspondencia” vacacional: mail, postal, blog en Internet, SMS.  

- Tarefa final: comprender un cuestionario, para establecer o seu perfil como turista. Comprender información en Internet ou enciclopedia sobre 
países francófonos. 



Produción de textos escritos 
- Pasar un SMS a formato postal. 

- Escribir unha postal de vacacións. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 6 

Título: À louer 

Temporalización: xaneiro-febreiro 2018 

Obxectivos: Pedir e dar información sobre unha vivenda. Describir unha vivenda ou aloxamento de vacacións. Situar un lugar. Expresar unha 
obriga. Dar a súa conformidade. 

Contidos: Adxectivos demostrativos. Pronomes COD. Preposicións + cidade/rexión/país. Forma impersoal: il faut. Adxectivos numerais 
ordinais. 

Léxico: Vivenda. Mobles. Electrodomésticos. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [ε] - [e] – [θ] 

Relación son / grafía: Transcrición dos sons nos que se centra a unidade. 
 

Estándares de aprendizaxe 
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 



- Trucos para inferir o significado dunha palabra descoñecida. 

- Como crear e representar un diálogo. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Os “Gîtes de France” (aloxamentos rurais). A rexión de l’Ile-de-France. Información útil para 
viaxar a Francia (aloxamentos). Diferentes tipos de vivendas en Francia. 
 
Indicadores de logro 
Comprensión de textos orais 
- Comprender unha conversación telefónica: unha persoa quere reservar unha estancia nun aloxamento rural. Contestar a preguntas sobre a 
información principal e detalles importantes. 

- Comprender unha conversación telefónica entre amigos: unha rapaza chama a unha amiga no seu lugar de traballo para preguntarlle por un piso. 
Comprender as informacións principais para poder comunicarllas a un terceiro. 

Produción de textos orais 
- Comentar un artigo dunha revista sobre as regras para compartir un piso de aluguer: dar a súa opinión persoal. 

- Tarefa final: expoñer de forma ordenada as regras acordadas para o proxecto. 

- Interacción: Describir por teléfono un aloxamento a outra persoa para escoller o máis conveniente para unhas vacacións. /  Pedir consello a un 
amigo para escoller entre dous campings. / Pedir información a unha axencia inmobiliaria ou a un particular a partir duns anuncios (vivendas 
principais). 

-  Tarefa final: negociar as regras que deberían respectar as persoas que van compartir un piso alugado. 

Comprensión de textos escritos 
- Comprender uns anuncios inmobiliarios (varios formatos). 

- Comprender un artigo dunha revista: as regras para compartir un piso de aluguer: clasificar os distintos tipos de información. 



- Ler un anuncio (oferta de vivenda para intercambio internacional) e unha resposta en formato carta. 

- Identificar os trazos da correspondencia escrita bastante formal. 

Produción de textos escritos 
- Apuntar as informacións principais sacadas dunha conversación telefónica para poder comunicarllas a un terceiro. 

- Tarefa final: redactar con coidado un regulamento (dez regras) para as persoas que van compartir un piso alugado. 

- Escribir unha carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de vivendas. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 7 

Título: C’est la vie! 

Temporalización: febreiro-marzo 2018 

Obxectivos: Pedir e dar informacións sobre feitos pasados. Invitar alguén. Aceptar ou rexeitar. Expresar sentimentos. Situar no tempo. 

Contidos: Passé composé (forma afirmativa). Negación: ne… rien/plus/jamais/personne /  être en train de + infinitivo / être sur le point de + 
infinitivo 

Léxico: As épocas da vida. Os estudos. A vida profesional. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [ε ] - [oe] – [ּפ ] 

Relación son / grafía: Transcrición dos sons nos que se centra a unidade. 



 

Estándares de aprendizaxe  
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

- Claves para redactar un texto: presentación escrita de un personaje de ficción. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: A mobilidade das persoas en Francia. Unha cidade do centro de Francia: Clermont-Ferrand. 
Como se inventou a meteoroloxía. A indumentaria: unha lei curiosa relativa aos pantalóns. 
 

Indicadores de logro 

Comprensión de textos orais 
- Comprender un diálogo informal: dous amigos reencóntranse despois de algún tempo, fanse preguntas e póñense ao día. Comprender toda a 
información: xeral e de detalle. 

- Comprender un programa de radio no que se entrevista a unha persoa para que fale da súa vida familiar (monólogo). Comprender as 
informacións principais e detalles relevantes, así como o estado de ánimo do locutor. 

- Comprender unha canción: o contido xeral da letra. 

Produción de textos orais 
- Contar a un amigo como se pasou a última fin de semana.  

- Tarefa final: Presentar oralmente a presentación-biografía dunha persoa, coidando a dicción e a entoación. 

- Interacción: Contar a un amigo como pasou a última fin de semana. Preguntarlle sobre o seu./ Intervir nunha entrevista de traballo: entrevistar e 
ser entrevistado./ Participar nunha conversación entre amigos: pedir desculpas, dar e pedir explicacións. / Participar nunha conversación entre 
amigos con alguén que non se viu desde hai tempo: preguntar e contar polas experiencias vividas, invitar.     



- Tarefa final: negociar as regras que deberían respectar as persoas que van compartir un piso alugado. 

Comprensión de textos escritos 
- Comprender pequenas biografías en forma de adiviñanzas: acertar cos personaxes descritos e contestar preguntas sobre cada uno. 

Produción de textos escritos 
- Redactar a presentación dun personaxe de ficción.  

- Tarefa final: presentar un personaxe e redactar a súa biografía; en terceira persoa e en primeira persoa, coma se fose unha autobiografía. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 8 

Título: Le fil des saisons 

Temporalización: marzo 2018 

Obxectivos: Dar e pedir informacións sobre feitos pasados. Describir o tempo atmosférico. Describir persoas (físico, forma de vestir). Pedir e dar 
opinións. Expresar acordo ou desacordo. 

Contidos: Passé composé (forma negativa). Concordancia do participio pasado no passé composé con avoir. Pronomes COI. 

Léxico: O clima. A roupa. O corpo. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [p]-[b] – [f] – [v] 

Relación son / grafía: Transcrición dos sons nos que se centra a unidade.  
 



Estándares de aprendizaxe 
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 
- Claves para intervir con eficacia nunha discusión ou debate. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: As “maisons de quartier”. As cidades europeas irmandadas (“jumelées”). Tradicións nalgúns 
países francófonos (relacionados cos grandes acontecementos da vida). 

Indicadores de logro 

Comprensión de textos orais 
- Comprender un debate semi-informal sobre a moda: contestar a preguntas de comprensión global e asociar a cada participante cos argumentos 
que defende. 

- Comprender uns argumentos encontrados, dados en desorde, como xorden na discusión e saber clasificalos, opoñendo pros e contras. 

- Comprender partes meteorolóxicos: para poder saber a que rexión de Francia corresponden (mapas).  

- Comprender unha conversación-debate sobre o tema das pausas no traballo: identificar quen defende que e comprender con que argumentos. 

Produción de textos orais 
- Dar a súa opinión sobre as previsións meteorolóxicas e a importancia que se lles pode conceder ou non. 

- Explicar que estilo de roupa lle gusta a un. 

- Tarefa final: Presentar (parte de) un proxecto profesional de director de vestiario nunha produtora audiovisual: describir con precisión a 
vestimenta dun personaxe, xustificando o que se escolleu.  

- Interacción:  Participar nunha conversación telefónica entre amigos: de cara a unha fin de semana compartida, preguntar, contestar e comentar 
sobre o tempo previsto, da roupa que convén levar./  Dar consellos, asesorar durante unha compra, nunha tenda de roupa / Facer unha 
apreciación, dar unha opinión e xustificala para convencer./ Participar nun debate sobre un tema a escoller: programas lingüísticos, vivir na casa 
dos pais ou compartir un piso alugado. 



- Tarefa final: negociar as regras que deberían respectar as persoas que van compartir un piso alugado. 

Comprensión de textos escritos 
- Comprender un mail familiar pero bastante extenso. O suficiente para entender a situación, a información xeral e os detalles relevantes. 

- Comprender un artigo de revista sobre moda e relacionar o contido con afirmacións moi marcadas que o resumen (ou non). 

Produción de textos escritos 

- Redactar o guión dun programa ficticio onde se presente o tempo un día de outono típico na súa rexión. 

- Poñéndose no papel dun personaxe presentado na unidade (Muriel, que pasa o verán na casa dunha familia de Londres) redactar un segundo 
mail para os avós, seguindo un guión: contestar a unha carta deles, falar do tempo, das actividades e preguntar pola familia.  

- Tarefa final: redactar apuntes, que poderán ser consultados durante a presentación oral do proxecto. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 9 

Título: À table! 

Temporalización: abril 2018 

Obxectivos: Pedir nun restaurante. Pedir e dar información sobre alimentos e facer comentarios. Falar dos gustos. Preguntar polo prezo, polo 
medio de pagamento. 

Contidos: A cantidade. O pronome en. Os adverbios en –ment. 



Léxico: Alimentos. Bebidas. 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [∫ ] -  [z ( j)] 

Relación son / grafía:  Transcrición dos sons nos que se centra a unidade.  
 
 
Estándares de aprendizaxe 
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 
- Utilizar de maneira cada vez máis fina as estratexias de comprensión oral, diferenciando con seguridade comprensión global / comprensión da 
información principal / comprensión dos detalles relevantes / comprensión de todo, todos os detalles: primeira escoita → comprender a situación 
e a información principal; segunda escoita → comprender o detalle. 

- Reflexionar sobre as claves para utilizar un dicionario monolingüe. 

- Utilizar un dicionario, pero con criterio. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Tendas e mercados. A carne na comida francesa. Horarios de comidas e especialidades. A 
comida sa nos colexios. 
 
Indicadores de logro 
Comprensión de textos orais 
- Comprender unha situación de compra no mercado (clientes e vendedores nun posto de verduras): entender a información principal e os detalles 
relevantes (prezos, p. e.) 

- Comprender unha situación nun restaurante: conversación familiar (pai/fillo) e intercambios co camareiro. Comprender o contido da 
información e diferenciar os dous tipos de intercambios que coexisten (comentarios / peticións; rexistro informal / formal). 

- Comprender unha conversación familiar (nai / fillo): a filla fai a compra por Internet seguindo instrucións da nai.  Primeira escoita: comprender 
a situación e a información principal. Segunda escoita: comprender o detalle. 



Produción de textos orais 
- Invitar  amigos na casa ou nun restaurante? Expoñer as súas preferencias e explicar as razóns. 

- Interacción: Simular unha acción de compra nun mercado e asumir calquera dos dous papeis no diálogo comprador – vendedor. / Mesma 
situaciónb nun supermercado: diálogo entre dúas persoas que fan a compra e comentan; diálogo coa caixeira no  momento de pagar./ Nun 
restaurante, diálogo cliente – camareiro: preguntar polos pratos- aconsellar. 

-  Tarefa final: pedir complementos de información sobre as receitas de cociña presentadas nun blog. 

Comprensión de textos escritos 
- Comprender toda a información que achega un dicionario monolingüe, distinguindo e aproveitando as diferentes categorías da mesma. 

- Comprender unhas receitas de cociña. Observar  o formato (os diferentes tipos de información) e sacar a información útil para realizar a receita. 

- Tarea final: buscar en Internet blogs de cociña e observar formatos e contidos. 

Produción de textos escritos 
- Relatar para publicar nunha revista unha comida-celebración. 

- Tarefa final: analizar “modelos” auténticos en blogs de cociña e adoptar/adaptar unha modalidade para crear o seu. 

- Tarea final: redactar o texto dunha receita e a súa presentación-comentario. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 10 

Título: On bouge? 



Temporalización: abril-maio 2018 

Obxectivos: Dar e pedir información sobre unha vivenda, un aloxamento. Describilos. Anunciar proxectos. Solicitar a atención de alguén. Facer 
apreciacións. 

Contidos: Futuro simple. Pronomes relativos: qui, que, où. 

Léxico: Medios de transporte. Vivenda. 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [s] – [z] 

Relación son / grafía:  Transcrición dos sons nos que se centra a unidade.  
 

Estándares de aprendizaxe 
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

- Reflexionar sobre como optimizar unha posta en escena, practicar. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Seguridade viaria. Tendencias alternativas (para viaxar ou desprazarse pola cidade). 
 

Indicadores de logro 

Comprensión de textos orais 
- Comprender anuncios nunha estación de trens, nun aeroporto. 

- Comprender conversacións informais: como se senten os locutores, o que queren facer, por que e para que. 

- Comprender un intercambio de tipo “comercial”: reserva de hotel, compra de billete. 

- Tarefa final: comprender unha conversación informal, duns mozos que se dispoñen a organizar unha viaxe. 



Produción de textos orais 
- Relatar a fin de semana anterior e anunciar os proxectos para a seguinte. 

- Interacción: Xogo de rol: reservar unha habitación de hotel, preguntar e informar./ Comentar cos compañeiros que medio de transporte se usa e 
se prefire, explicando as razóns. / Comentar cos compañeiros que tipo de aloxamento se prefire durante as vacacións, explicando as razóns.  

- Tarefa final: simular unha situación nunha axencia de viaxes; solicitar e dar información, aconsellar, explicar, negociar. 

- Tarefa final: para preparar a representación, debater dentro do grupo; repartirse os papeis, elixir un destino, un tipo de viaxe, organizalo, 
repartindo as tarefas – buscar e clasificar información sobre destinos, itinerarios...  Negociar. 

Comprensión de textos escritos 
- Extraer rapidamente toda a información práctica contida nun documento auténtico: horarios de trens. 

- Comprender un documento auténtico bastante extenso, o regulamento da SNCF para o TGV. Comprender toda a información práctica, aínda 
que se escape algún detalle estilístico ou palabra técnica.    

- Tarefa final: comprender textos auténticos de procedencia variada sobre destinos turísticos. 

Produción de textos escritos 
- Contestar un mail de solicitude de información sobre unha cidade e os servizos que ofrece (estilo formal). 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 11 

Título: Commerces 



Temporalización: maio 2018 

Obxectivos: Dar e pedir información sobre prendas de roupa. Expresar unha preferencia. Preguntar por un prezo, dar un prezo. Pedir e dar unha 
opinión. Falar dun problema de saúde 

Contidos: Comparativos. Superlativos. Pronomes complemento de lugar: en e y. 

Léxico: Roupa. Complementos e produtos de aseo. Comercios.  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: [s] – [∫] – [z] – [z =j] 

Relación son / grafía: Transcrición dos sons nos que se centra a unidade.  
 

Estándares de aprendizaxe  
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

- Reflexionar sobre as maneiras de preparar un monólogo. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Grandes almacenes. Estancos. Inventos do século XX. 
 
Indicadores de logro 
Comprensión de textos orais 
- Comprender unha conversación informal: unha parella comprando roupa nun almacén (o que fan, por que, para que, como se senten).  

- Comprender unha conversación noutro ámbito comercial e con outro rexistro: intercambio comprador-vendedor nunha farmacia, nun estanco. 
(o que fan, por que, para que, como se senten). 

- Comprender unha conversación entre amigos: un conta o seu malestar físico, o outro pregunta, compadece e aconsella. Comprender todo o que 
se di e interpretar o que non se di a través das entoacións (preocupación, desexo de tranquilizar). 



- Comprender un intercambio paciente-médico. Idem: comprender todo o que se di e interpretar o que non se di a través das entoacións 
(preocupación, desexo de tranquilizar). 

- Distinguir e analizar as diferenzas entre dous rexistros de lingua: familiar / formal. 

Produción de textos orais 
- Expor os seus hábitos de consumo, explicar, xustificar as preferencias. 
- Tarefa final: presentar un proxecto de vitrina para un concurso, con claridade e poder de persuasión. 

- Interacción: Simular situacións de compra: nunha farmacia, nunha tenda de zapatos, nun estanco./ Xogo de rol: opinar sobre a nova colección 
dun novo modisto – defenderse e argumentar.  

Comprensión de textos escritos 
- Comprender un artigo dunha revista de vulgarización médica: información concreta e intencións pedagóxicas. 

- Comprender un poema: a literalidade, a intención e a calidade literaria.  

- Tarefa final: comprender as regras dun concurso. 

Produción de textos escritos 
- Compoñer un texto poético, inspirándose dun modelo. 
- Tarea final: preparar un texto expositivo, a presentación dun proxecto para un concurso. 
 
Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

UNIDADE 12 

Título: Souvenirs 



Temporalización: xuño 2018 

Obxectivos: Describir unha paisaxe, un ambiente. Falar de costumes pasados. Facer apreciacións. Evocar recordos.  Transmitir as palabras de 
outro. 

Contidos: Imperfecto de indicativo (sensibilización). Discurso indirecto (sensibilización). 

Léxico: Vacacións. Paisaxes. Animais. 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: trabalinguas 
Relación son / grafía: Transcrición de todos os sons estudados.  

 

Estándares de aprendizaxe 
- Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

- Reflexionar sobre a maneira de describir unha foto, unha ilustración. 

- Identificar aspectos culturais e sociolingüísticos: Festivais musicais en Francia. Mascotas. Paisaxes de países francófonos, reproducidos por 
pintores famosos. Xogo cultural. 
 
Indicadores de logro 
Comprensión de textos orais 
- Comprender unha mensaxe deixada nun contestador telefónico: a literalidade, as emocións e as intencións (manipulación psicolóxica para 
persuadir).  

- Comprender a conversación posterior dos destinatarios: sentimentos, diferenzas nas reaccións, as resistencias de un e a aceptación do outro e as 
súas estratexias para persuadir. 

- Comprender unha conversación familiar: a literalidade, as intencións e os modos de tranquilizar, convencer ou disuadir. 



Produción de textos orais 
- Describir unha fotografía, de maneira ordenada.  

- Evocar recordos da infancia: costumes, forma de ser... 

- Contar experiencias persoais con animais de compañía. 

- Interacción: Presentar e comentar unhas fotografías de viaxe. Xustificar a súa elección. /  Intercambiar ideas sobre os animais de compañía. /  
Debater sobre os novos animais de compañía (animais exóticos). 

- Tarefa final: participar nun xogo cultural. 

Comprensión de textos escritos 
- Comprender o texto dun blog persoal: o tema, a intención. Interpretar o rexistro. 

- Comprender a descrición dunhas fotos, para poder resolver nesta o enigma formulado. 

Produción de textos escritos 
- Describir unha paisaxe, engadindo apreciacións persoais e relatando experiencias relacionadas con el mesmo. 

- Tarefa final : Redactar preguntas para un xogo cultural. 

 

Competencias clave: CCL, CSC, CCEA, CAA, CSIEE, CD 

 

10.- AVALIACIÓN INICIAL 

Utilizarase a unidade 0 do manual para realizar a avaliación inicial. Os obxectivos desta avaliación inicial son dous: 



- proporcionar ou recordar unha serie de elementos lingüísticos;  

- volver a poñer ao alumno en situación de aprendizaxe, fixando obxectivos de cara a unha nova etapa. 

Por tanto na unidade 0 os obxectivos son: 

- recoñecer o francés entre outras linguas, comprender e utilizar palabras e expresións de uso cotiá, comezar a comunicar en francés, saudar e 
despedirse. 

- como se van fixar os obxectivos de aprendizaxe.  

 

UNIDADE O. Título: Premiers contacts 

COÑECEMENTOS: 

Funcións comunicativas: Saudar, soletrear, contar, dar un número de teléfono 
Estructuras sintácticas: Ça va? / Comment ça s’écrit ? / Je m’appelle / Quelle est la date de…? /  C’est le… 
Léxico: Alfabeto francés. Días da semana. Meses do ano. Palabras da clase. 

 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación – Relación son / grafía:  

 

Patróns sonoros:  A “música” xeral do francés. Entoación afirmativa / Entoación interrogativa. 

Relación son / grafía: Os acentos franceses. Signos ortográficos (guión, diérese, apóstrofo). Unha letra especial: Ç. 
Paso do escrito ao oral (e viceversa): os números, os nomes de algunhas cidades de Francia.  

Estratexias de aprendizaxe (comprensión): Relacionar o francés e a lingua propia: 



-  tomar consciencia da proximidade de ambos idiomas: léxico común “transparente”; 

- identificar diferenzas e apoiarse nelas para memorizar e evitar erros: os números. 

- tomar consciencia da gran distancia que existe en francés entre oral e escrito.  

- como fixarse obxectivos de aprendizaxe. 

Aspectos culturais e sociolingüísticos: Saúdos e fórmulas de cortesía francesas. Siglas de institucións e servizos franceses / xerais. Cidades 
francesas. Como chamar por teléfono. 
 
Aptitudes e destrezas comunicativas: 
Comprensión de textos orais 

- Identificar o francés entre outros idiomas. 

- Identificar saúdos (en rexistro neutro ou familiar), nomes e apelidos de persoas. 

- Recoñecer o nome das letras do alfabeto e entender cando se soletrea unha palabra. 

- Identificar e anotar un número de teléfono. 

- Comprender as principais instrucións de clase (as do profesor). 

- Identificar os principais mensaxes útiles para a clase (preguntas ao profesor). 

Produción de textos orais: expresión e interacción 
Expresión 

- Presentarse. 

- Soletrear un apelido: o seu propio, o de personaxes franceses... 



Interacción  

- Saudar en diferentes rexistros, contestar a un saúdo. 

- Contestar a preguntas sobre horarios e datas (día da clase de francés, data de aniversario...). 

- Dar un número de teléfono. 

Comprensión de textos escritos 
- Ler un calendario. 

- Identificar fórmulas correntes e útiles na clase (para dirixirse ao profesor). 

- Comprender as instrucións das actividades do libro. 

- Interpretar siglas correntes. 

- Comprender un documento sobre motivacións posibles para aprender francés, para poder elixir unha opción e situarse persoalmente. 

Produción de textos escritos 

- Escribir ao ditado un nome deletreado 

- Escribir uns números de teléfono de lugares concretos ao ditado 

 - Escribir respostas sinxelas no caderno de exercicios. 
 
Actitudes   
 

- Demostrar unha actitude positiva cara ao aprendizaxe do francés e á comunicación en xeral. 



- Entender a necesidade de comprender e de utilizar a lingua dunha maneira positiva e socialmente responsable. 

Competencias clave: 

a- Competencia lingüística  

- Comprobar que a aprendizaxe será útil: aprender os números para contar, aprender o nome das letras para soletrear o seu nome... 

-  Comprobar que non se poden facer cousas ou comunicar sen adquirir coñecementos nin pararse en aspectos formais. 

 

b.- Competencias sociais e cívicas 

- Afianzar a confianza nun mesmo: aceptar o proceso de aprendizaxe, considerar a clase como un lugar no que un pode achegar tanto como 
recibir e, por tanto, ver reforzada a autoestima. 

- Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou  nun grupo pequeno, respectar 
as opinións (motivacións para estudar francés). 

- Respectar as normas de clase e fomentar a sociabilidade dentro da aula: saúdos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, co profesor). 

- Aceptar a diversidade cultural: comprender outros códigos sociais (saúdos e rexistros) 

c.- Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

- Reflexionar sobre varias razóns para estudar francés ligadas á  mellora da situación profesional: aumentar as posibilidades de encontrar un 
traballo, obter un posto no estranxeiro, estudar nun país francófono, integrar un sector internacional. 

 

 



 

 

11.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Débese ter en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa  en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo 

elementos positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo isto axúdanos: os alumnos, en tanto que individualidades por 

separado, progresan a ritmos distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou sociais). 

 

O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, e dálle un tratamento globalizado ao traballo por medio de: 

 A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 

 As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 

 A planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser 

traballados polos alumnos con diferentes niveis. 

 As actividades do caderno de exercicios permítenlles aos alumnos tomar decisións e desenvolver a súa autonomía. 

 O fomento da participación e a colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre 

todo, en equipo. Unha actitude positiva de traballo e unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu 

rendemento posterior. O profesor axudará a que os alumnos sexan conscientes disto. 

 

 



 

 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 O departamento de Francés quere celebrar o día 20 de marzo a festa da Francofonía animando os alumnos de Francés a participar nun 

festival dedicado este ano a Francia. Trátase de dar a coñecer mellor a cultura francesa: literatura, música, costumes, gastronomía, símbolos… 

Cada alumno ou grupo de alumnos pode incidir nun aspecto diferente e compartir cos demais o que eles aprenderon sobre Francia. 

 

13.- TEMAS TRANSVERSAIS 

 

Educación moral e cívica 

Educación para a paz e a convivencia 

Educación para o consumidor. 

Educación medioambiental. 



Educación para a igualdade de sexos. 

 Educación vial 

 

 

 

 

14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao remate de cada unidade, farase un exame que comprenderá catro partes: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión 
escrita. 

Por tanto, faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as catro destrezas da lingua (comprensión e expresión escritas, comprensión e 
expresión orais). O resultado será a media aritmética de todas as probas. Se é 5 ou superior, a materia queda aprobada. 

 A diario, na aula, avaliarase a progresión do alumno mediante a lectura, a comprensión do lido, preguntas e respostas orais, saídas ao encerado, 
corrección de exercicios e textos escritos. 

Terase en conta tamén o comportamento, o respecto cara ao profesor e aos compañeiros, o cumprimento das normas establecidas polo profesor, a 
realización das tarefas en casa e na aula, a participación activa na clase e o coidado e a limpeza do material. 

 

15.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 



 Os alumnos irán facendo a diario pequenas probas na clase, tanto orais como escritas, polo que terán notas diarias. 

 Terase moi en conta nesa nota diaria de clase a actitude do alumno: seguimento das normas establecidas polo profesor, puntualidade, 
comportamento, respecto, interese, limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa. Se un alumno 
non permite coa súa actitude o normal desenvolvemento das clases non poderá aprobar esta materia. 

Faranse dúas probas  trimestrais. A segunda serve de recuperación da primeira. A nota final do trimestre englobará a media entre as dúas 
probas trimestrais. A esta nota final de trimestre sumaráselle un punto se as notas diarias de clase son positivas, e restaráselle un punto se esta 
nota é negativa. 
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1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e 
transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito 
de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo; como 
medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste 
marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito 
educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e 
achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e 
a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o 
intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia non 
só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro 
deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques 
das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do 
Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se 
desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o 
informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e 
interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia Intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 
mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 
competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar. 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais 
transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos 
sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o 
alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará 
transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 
lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, 
desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, 
ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a 
lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, así, a inferencia de 
significados e o desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, 
o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto 
polos dereitos fundamentais. 



No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo 
integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan igualmente utilizados nas 
actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos 
diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento 
morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser 
transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das 
normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as 
normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a situación 
de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua 
de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos 
cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, 
cun grao crecente de formalidade e complexidade.  
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o 
desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que 
as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto 
implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e 
literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero 
hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou 
ben ser presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar 
innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e 
de Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas nas 
que un/unha aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só 
evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a 
tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e 
comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, xa que o 
coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, 
para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado 
destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. 
Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 
ambientais. 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base 
para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a 
comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen 
esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos diferentes aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, 
como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe 
en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e 
fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  



Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o profesorado é 
un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, 
promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para 
decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades 
lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia 
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, achegan as ferramentas e os 
coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses 
coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen 
instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a 
comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e 
creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas e ao coñecemento doutras épocas e 
culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento de si 
mesmos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia comunicativa que 
lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de 
usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas 
opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica de obras literarias. 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, 
supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou 
máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos e 
produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un 
quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as 
experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas 
comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o 
conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o 
grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e 
descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
  

 
 

 

 

 

 



 

2.- RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE  AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE. 

 

1º de ESO 
 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

 

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

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

Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema.  

Identificación de palabras clave. 

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

Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

Inferencia do significado probable das 
palabras ou das frases que descoñece, a 
partir do contexto e das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece á lingua estranxeira. 

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

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, seguir instrucións ou indicacións, 
identificar persoas, obxectos e lugares 
descritos cun vocabulario básico) emitidas 
cara a cara, gravadas ou en soporte 

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

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

multimedia, sobre situacións habituais de 
comunicación, se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

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

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. 

CAA 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación: 

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

Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa 

Execución: 

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

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

Expresión da mensaxe con claridade, 
coherencia básica e estrutura adecuada, e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás 

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 

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 
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fórmulas de cada tipo de texto memorizados 
e traballados na clase previamente.  

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

Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de significado 
parecido.  

Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da lingua 
meta.  

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou 
realización de accións que aclaran o 
significado.  

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

Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, 

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. 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CCEC 
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etc) de valor comunicativo.  

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

B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación (chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compravenda, 
etc.), igualmente cotiás e moi básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 

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, 

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, 

CCL 

CAA 
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experiencias noutras linguas. 

Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

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

billetes de transporte, entradas, etiquetas ou 
xogos coñecidos. 

horarios, catálogos e listas de prezos. CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación: 

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

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

Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

Execución: 

Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

Organización do texto en parágrafos curtos 

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. 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por 

CCL 

CAA 
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abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado 
ou a idea global. 

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

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

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

Revisión: 

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (felicitar, informar, preguntar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en 
formato dixital, cunha presentación limpa e 
ordenada. 

CCEC 

CD 

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

a 

c 

d 

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

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas consonánticos e as súas 

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 

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 

CCL 

CAA 

CCEC 
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i 

o 

 

agrupacións.  

Procesos fonolóxicos máis básicos.  

Acento fónico dos elementos léxicos illados 
e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas 

Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

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

B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións 
de vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, 
lugares máis habituais, etc.; e a costumes, 
valores e actitudes moi básicos e máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade nos países onde se fala a lingua 

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 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 expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos 
de uso máis habitual, e utilizar un repertorio 
léxico suficiente para comunicar no seu 
nivel escolar, sempre que sexan traballados 
en clase previamente. 

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

ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

CD 
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estranxeira. 

Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde se 
fala a lingua estranxeira e o noso. 

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

B5.4. Plurilingüismo: 

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

Participación 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 valorando as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas:  

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

Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 

evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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actividades.  

Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros.  

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

Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  

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

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

Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da vida 
diaria; familia e amizades; traballo, tempo 
libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis 
básica e coidados físicos elementais; 
educación e estudo; compras básicas; 
alimentación e restauración; transporte, 
tempo meteorolóxico e tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

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

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 

 

 

 

3.- CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

 

Francés 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); 
explicativas (parce que). 

Relacións temporais (avant, après). 

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

Negación (ne/n’…pas). 

Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. 
quel est ton sport préféré?). 

Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 



Francés 

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

Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, 
imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 

Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 
toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a 
cualidade (xénero e número dos adxectivos regulares). 

Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 
provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir 
de + heure); frecuencia (d’habitude). 

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

 

 

4.- OBXECTIVOS 

 

4.1.- OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA 

O obxectivo principal é a adquisición dunha competencia comunicativa (gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica e sociocultural) en tódalas súas vertentes: 

- A comunicación oral: para que os alumnos poidan comunicarse, na dobre faceta de comprensión e expresión, en situacións habituais da súa vida cotiá ou relacionadas cos 
seus intereses e motivacións. 

- A comunicación escrita: para que os alumnos adquiran un dominio da mesma, na súa dobre faceta de comprensión e expresión, que lles garanta poder comunicarse en 
situacións prácticas e cotiás. 



- A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe: para que o alumno reflexione sobre os mecanismos que utiliza para aprender e identifique as estratexias que lle 
son máis útiles, facilitando a súa propia aprendizaxe. 

- Os aspectos socioculturais: para mostrar aos alumnos outras formas de entender a realidade, enriquecendo así o seu mundo cultural e favorecendo o desenvolvemento de 
actitudes de relativización e tolerancia. 

O ensino do francés como Segunda Lingua Estranxeira na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria terá como obxectivo contribuír a desenvolver nos alumnos as 
capacidades seguintes: 

 

1. Desenvolver a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en situacións habituais de comunicación  a través de tarefas específicas. 

2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, co fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula.  

3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a fontes de información variadas e como medio para coñecer culturas e formas de vida 
distintas ás propias. 

4. Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas na lingua materna ou na aprendizaxe doutras linguas, co fin de realizar tarefas 
interactivas en situacións reais ou simuladas. 

5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como un elemento que facilite a aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolvemento da 
autonomía. 

6. Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, libros de consulta, materiais multimedia, etc.) co fin de buscar información e resolver situacións de 
aprendizaxe de forma autónoma. 

7. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver o interese por incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das tarefas expostas. 

8. Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo respecto cara a ela e os seus falantes, para lograr un mellor entendemento 
internacional. 

9. Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a unha cultura diferente e como elemento favorecedor das relacións sociais e interpersoais. 

 

4.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO 1º CURSO DA ESO 

 1. Fomentar unha actitude favorable cara á materia. 

 2. Reforzar a autoestima e a confianza en si mesmo. 



 3. Superar a inhibición para comunicar en lingua estranxeira. 

 4. Comprender situacións e mensaxes orais sinxelas en lingua estándar relacionados coa vida cotiá e con temas de interese próximos aos alumnos. 

 5. Producir de forma intelixible mensaxes orais sinxelas en relación con situacións da vida cotiá e dun contorno próximos ao alumnado. 

 6. Entender e utilizar as consignas máis usuais de comunicación na aula. 

 7. Identificar e reproducir as entoacións básicas do francés. 

 8. Identificar actitudes e estados de ánimo en mensaxes orais. 

 9. Utilizar recursos lingüísticos e non lingüísticos para ampliar tanto a comprensión oral como escrita. 

10. Establecer as correspondencias básicas entre a lingua oral e a escrita. 

11. Comprender as ideas globais e esenciais dun texto escrito accesible aos coñecementos do alumnado (extractos de prensa xuvenil, bandas deseñadas, poemas...). 

12. Comprender e producir descricións e relatos sinxelos tanto de forma oral como escrita. 

13. Producir textos simples a partir de pautas. 

14. Deducir e inducir normas gramaticais a través da percepción auditiva e a observación de feitos lingüísticos. 

15. Utilizar a experiencia de aprendizaxe doutras linguas e transferila para facer rendible a aprendizaxe do francés. 

16. Reflexionar sobre as técnicas e estratexias de aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

17. Empezar a reflexionar e a medir os progresos en lingua estranxeira, así como a recoñecer as propias capacidades e limitacións. 

18. Organizar e coidar o caderno persoal. 

19. Utilizar con eficacia o material básico de aprendizaxe (manual, caderno de exercicios, consulta de cadros gramaticais, léxico personalizado...). 

20. Adaptarse ao traballo en grupo colaborando cos compañeiros e respectándoos. 

21. Respectar as opinións dos compañeiros e profesores. 

22. Realizar pequenos traballos en grupo de forma organizada, integrando os coñecementos lingüísticos noutras habilidades (plástica, música, teatro...). 

23. Participar activamente en diálogos, dramatizacións, etc., usando estratexias lingüísticas e non lingüísticas para manter a comunicación. 

24. Coñecer algúns hábitos da cultura francesa e comparalos con outras culturas. 

25. Demostrar unha actitude aberta, curiosidade e interese por comunicarse en lingua estranxeira. 



26. Aceptar a diferenza e manifestar unha actitude de interese e respecto cara a outros pobos e culturas. 

27. Desenvolver o sentido crítico en función da temática abordada. 

5.- INDICADORES DE LOGRO 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.2 Escribe unha lista 
cos obxectos cotiáns 
necesarios para ir á 
escola. 

Ten dificultades para 
realizar a actividade, 
debido a que 
descoñece o 
vocabulario requirido. 

Coñece algunhas 
palabras do 
vocabulario requirido, 
pero necesita da 
axuda dun docente 
para completar a 
actividade.  

Coñece a maioría do 
vocabulario requirido 
e completa gran parte 
da actividade de 
forma autónoma. 

Coñece e manexa con 
axilidade o 
vocabulario requirido 
e completa a 
actividade 
correctamente e de 
forma autónoma. 

U. 
01 

Cahier P. 
009 A. 5 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha bastante precisa 
do tema dos diálogos 
e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados 
con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

5.3 Escoita e 
reproduce textos 
interrogativos 
diferenciándoos pola 
súa entoación dos 
textos enunciativos. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos 
cunha entoación 
inadecuada e 
totalmente 
inexpresiva. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos  
con dificultades para 
diferenciar os textos 
exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos e 
necesita pautas 
docentes para 
reproducilos 
adecuadamente. 

Escoita e reproduce  
textos interrogativos  
intentando diferenciar 
os textos 
interrogativos e 
exclamativos dos 
enunciativos seguindo 
indicacións do 
docente. 

Escoita e reproduce  
textos interrogativos  
de forma expresiva 
diferenciando os 
textos exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 4 

Aprender a 
aprender 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.1 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 5 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados 
con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

5.2 Identifica en textos 
o léxico relativo a 
material da aula e as 
materias traballado en 
clase. 

Identifica en textos só 
algunhas palabras 
relativas a material da 
aula traballadas en 
clase, incluso con 
apoio docente. 

Identifica en textos, e 
con apoio docente, o 
léxico relativo a 
material da aula e as 
materias traballado en 
clase. 

Identifica en textos de 
forma autónoma a 
maioría de léxico 
relativo a material da 
aula e as materias 
traballado en clase. 

Identifica en textos de 
forma autónoma todo 
o léxico relativo a 
material da aula e as 
materias traballado en 
clase. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 012 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados 
con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada un 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde o 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 012 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.2 Recoñece e apren-
de léxico escrito de 
uso común, relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais.  

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistematica-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e das 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñoce sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 013 A. 2  

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014, 
Communi-
cation 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.2 Responde 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema. 

Cústalle responder 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema, incluso con 
apoio docente. 

Responde 
adecuadamente 
algunhas preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente 
bastantes preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente todas 
as preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 015 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 019 A. 1-
4 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 021 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, )  e os 
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.1 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
01 

Livre élève 
P. 021 A. 1 

Conciencia e 
expresións 
culturais 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, )  e os 
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.3 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
01 

Livre élève 
P. 021 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha bastante precisa 
do tema dos diálogos 
e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
02 

Cahier P. 
014 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.3 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou no 
que se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que ten que 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
02 

Cahier P. 
016 A. 1 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Sigue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Cahier P. 
017 A. 2 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 
Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

4.3 Extrae a partir da 
escoita atenta do audio 
datos persoais dos 
personaxes propostos, 
como a nacionalidade 
ou os trazos físicos 
que os caracterizan.  

Identifica no audio só 
algunhas palabras 
relativas ao 
vocabulario 
traballadas en clase, 
incluso con axuda do 
docente. 

Identifica no audio e 
sempre con axuda 
docente, o 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma a 
maioría do 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma todo 
o vocabulario relativo 
á actividade. 

U. 
02 

Cahier P. 
021 A. 2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica os 
diferentes tipos de 
acentos ortográficos e 
a súa pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e as 
regras ortográficas 
que rexen os acentos. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar entre un 
tipo de acento e outro 
na súa pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos, necesitando 
en ocasións a axuda 
do docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Cahier P. 
021 A. 6, 7 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Cahier P. 
022 A. 2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a mayor 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 1 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.2 Realiza unha 
exposición oral sobre 
algunha temática do 
ámbito académico. 

Amosa dificultades de 
expresión e sóla-
mente trata algúns 
aspectos do tema que 
debe expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
adecuada, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
articulada, expresán-
dose cunha dicción, 
fluidez e entoación 
correctas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 6 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, )  e os 
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.2 Busca información 
na Internet sobre 
aspectos da súa 
redonda académica ou 
persoal 

Ten dificultades para 
navegar pola Internet, 
polo que non é capaz 
de encontrar os datos 
requiridos para 
resolver as 
actividades sen a 
asistencia docente. 

Navega con suficien-
cia pola Internet pero 
ten dificultades para 
encontrar ou interpre-
tar recursos relevantes 
que satisfagan a súa 
procura de 
información, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra recursos que 
lle permiten satis-
facer a súa procura de 
información, aínda 
que ten certas 
dificultades á hora de 
seleccionar os datos 
pertinentes. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra varios 
recursos dixitais que 
lle permiten satisfacer 
a súa procura de 
información, 
seleccionando aqueles 
datos máis 
pertinentes. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 027 A. 3 

Dixital 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.2 Recoñece e apren-
de léxico escrito de 
uso común, relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais.  

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistematica-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e das 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñoce sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 027 A. 5  

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.1 Completa un 
diálogo entre dous 
compañeros de escola 
que se acaban de 
coñecer. 

Amosa dificultades 
para escribir o texto 
con corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia dun 
docente. 

Completa o diálogo 
con certa corrección 
ortográfica, aínda que 
require a asistencia 
docente puntualmente 
para darlle coherencia 
ao texto. 

Completa o diálogo 
con corrección 
ortográfica e dotando 
de coherencia o texto. 

Coñece e respecta as 
características dun 
diálogo, completa o 
diálogo con 
corrección ortográfica 
e dota de coherencia o 
texto. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 028 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Sigue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 029 A. 3 

Comunicación 
lingüística 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Ordena diferentes 
frases reconstruíndo o 
diálogo proposto e 
expono oralmente en 
grupo. 

Ten dificultades para 
ordenar as frases de 
forma correcta, de 
forma que o resultado 
final teña coherencia. 

Reconstrúe o diálogo 
cun mínimo de 
coherencia, pero ten 
dificultades para 
expresar oralmente o 
diálogo. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral en 
grupo correcta. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 029 A. 5 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 033 A. 1, 
2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica os 
diferentes tipos de 
acentos ortográficos e 
a súa pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e as 
regras ortográficas 
que rexen os acentos. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar entre un 
tipo de acento e outro 
na súa pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos, necesitando 
en ocasións a axuda 
do docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 033 A. 4, 
5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, )  e os 
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.1 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
02 

Livre élève 
P. 035 A. 1 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha bastante precisa 
do tema dos diálogos 
e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a mayor 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 1 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 
Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

4.2 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
completa a súa versión 
escrita con axuda das 
palabras facilitadas 
previamente. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras e 
utiliza o azar para 
completar o resto do 
exercicio  

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase do diálogo 
escrito para entender 
o contexto e acabar de 
completar as palabras 
que non captou. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse do diálogo 
escrito. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 3 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.3 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou no 
que se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que ten que 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
03 

Cahier P. 
028 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe 
correctamente a hora 
que marca cada un dos 
reloxos e completa as 
frases relacionadas coa 
xornada diaria. 

Ten dificultades para 
interpretar a hora dun 
reloxo. 

Sabe interpretar a 
hora dun reloxo, pero 
ten problemas para 
escribila 
correctamente. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, pero presenta 
erros puntuais. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, correctamente 
e de forma autónoma. 

U. 
03 

Cahier P. 
034 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.2 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
03 

Cahier P. 
035 A. 3 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.2 Escribe ou 
completa postais e 
cartas respectando as 
características 
compositivas destes 
xéneros, con 
corrección ortográfica 
e adecuando o rexis-
tro ao destinatario. 

Amosa pouco interese 
en respetar as carac-
terísticas formais 
dunha postal ou unha 
carta e ten 
dificultades para 
escribir o texto con 
corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia docente 
e/ou recorrer a un 
dicionario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta pero ten certas 
dificultades para 
escribir o texto de 
forma cohesionada, 
cometendo algúns 
erros ortográficos e 
gramaticais, polo que 
require a asistencia 
docente e/ou recorrer 
ao dicionario.  

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohe-
sionada e con correc-
ción ortográfica, 
aínda que require a 
asistencia docente 
puntualmente para 
adecuar o rexistro ao 
seu destinatario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal e unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohe-
sionada e con correc-
ción ortográfica, ade-
cuando o rexistro ao 
seu destinatario 
correctamente. 

U. 
03 

Cahier P. 
035 A. 4 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.3 Discrimina a 
forma na que deben 
estar formuladas as 
frases, para que se 
adecúen ás situaciónes 
formuladas. 

Ten dificultades para 
recoñecer o contexto 
das frases propostas. 

Comprende o 
contexto de cada 
situación, pero non 
utiliza a forma 
gramatical correcta. 

Comprende o 
contexto da maioría 
de situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

Comprende 
perfectamente o 
contexto de todas e 
cada unha das  
situaciónes 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

U. 
03 

Cahier P. 
035 A. 5 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 
1,2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Articula un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se ciñe 
á situación das ilus-
traciones e/ou o guión 
preestablecido, e ten 
certos problemas de 
expresión, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolve-
do nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos 
descritivos ou de tipo 
periodístico, 
axudándose das 
imaxes. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
03 

Livre Élève 
P. 041 A.2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
03 

Livre Élève 
P. 042 
Communi-
cation 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Ordena diferentes 
frases reconstruíndo o 
diálogo proposto e 
expono oralmente en 
grupo. 

Ten dificultades para 
ordenar as frases de 
forma correcta, de 
forma que o resultado 
final teña coherencia. 

Reconstrúe o diálogo 
cun mínimo de 
coherencia, pero ten 
dificultades para 
expresar oralmente o 
diálogo. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral en 
grupo correcta. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 3 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
explica algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica arti-
culando de forma ade-
cuada as súas 
características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha descri-
ción sobre un elemen-
to da súa redonda 
cotiá ou académica 
articulando de forma 
adecuada as súas 
características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 4 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.2 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas ora-
cións, aínda que re-
quire a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 045 A.8. 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 047 A. 1, 
2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, )  e os 
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.1 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
03 

Livre élève 
P. 049 A. 1 

Conciencia e 
expresións 
culturais 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.1 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 050 A. 3 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de concordalos 
co verbo ou 
sustituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora de 
substituílos polo com-
plemento adecuado, 
polo que amosa 
problemas de com-
prensión neste tipo de 
frases e require a 
asistencia docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos. 

U. 
04 

Cahier P. 
039 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
04 

Cahier P. 
040 A. 9 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.3 Escolle as frases 
interrogativas máis 
adecuadas para un 
contexto informal e 
para que cumpran coas 
regras gramaticais 
estudadas. 

Ten dificultades para 
entender a estrutura 
gramatical das frases 
interrogativas. 

Comprende o 
funcionamento de 
gramatical das frases 
interrogativas a nivel 
teórico, pero ten 
dificultades para 
aplicalo na actividade 
proposta. 

Comprende o 
funcionamento 
gramatical das frases 
interrogativas e 
resolve correctamente  
gran parte do 
exercicio. 

Comprende 
perfectamente o 
funcionamento das 
estruturas gramaticais 
das frases 
interrogativas e ten en 
conta o contexto da 
situación formulada 
para escoller a frase 
correcta. 

U. 
04 

Cahier P. 
044 A. 2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a res-
posta acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.3 Recrea un diálogo, 
respectando a súa 
estrutura e seguindo as 
indicacións claves 
proporcionadas na 
actividade. 

Ten dificultades para 
xerar un diálogo a 
partir das indicacións 
proporcionadas. 

Xera un diálogo 
seguindo as 
indicacións dadas, 
pero é pouco 
estruturado e de 
vocabulario pobre. 

Xera un diálogo 
estruturado seguindo 
as indicacións dadas. 

Xera un diálogo 
estruturado e rico en 
vocabulario, seguindo 
todas as indicacións 
dadas. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma 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. 
Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación 
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando de forma 
sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

4.1 Recrea unha con-
versación formal a 
partir dunha situación 
hipotética utilizando o 
rexistro e as 
expresións de cortesía 
apropiadas. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aínda 
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e adecando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 5. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias sobre 
diferentes artigos de 
consumo e de moda. 

Amosa dificultades de 
expresión e sóla-
mente trata algúns 
aspectos do tema que 
debe expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 7 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 
Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

4.1 Responde as 
preguntas formuladas 
no audio, axudándose 
das imaxes que 
aparecen na 
actividade. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras, 
pero as imaxes da 
actividade axúdano a 
contextualizar a 
situación. 

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase das imaxes 
para completar a 
actividade. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse das imaxes. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 054 A. 1 

 Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.2 Comprende un 
diálogo cotián rea-
lizado nun contexto 
informal e responde 
preguntas referidas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotidia-
non realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diálo-
go cotián realizado 
nun contexto infor-
mal, polo que é capaz 
de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 056 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.3 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 056 A. 2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.3 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou no 
que se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que ten que 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
04 
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Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de concordalos 
co verbo ou 
sustituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora de 
substituílos polo com-
plemento adecuado, 
polo que amosa 
problemas de com-
prensión neste tipo de 
frases e require a 
asistencia docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.1 Recoñece e 
encontra trazos 
característicos nun ou 
varios textos, en 
función de se o 
rexistro que utiliza é 
formal ou informal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
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iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
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Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica os 
diferentes tipos de 
acentos ortográficos e 
a súa pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e as 
regras ortográficas 
que rexen os acentos. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar entre un 
tipo de acento e outro 
na súa pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos, necesitando 
en ocasións a axuda 
do docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos de forma 
autónoma. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o 
contido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog ou un e-mail. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que 
require a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 

U. 
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Dixital 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.2 Recoñece e apren-
de léxico escrito de 
uso común, relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais.  

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistematica-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e das 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñoce sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.2 Comprende o 
formato e a mensaxe 
dun texto publicitario.  

Amosa certas difi-
cultades para enten-
der o formato e os 
recursos habituais dun 
texto publicitario, 
polo que non é capaz 
de comprender a súa 
mensaxe sen a 
asistencia docente. 

Entende o formato 
dun texto publicitario 
a nivel xeral, aínda 
que ten dificultades 
para comprender 
plenamente a súa 
mensaxe, así como 
outros elementos se-
cundarios (destinata-
rio, función, etc.). 

Entende o formato, a 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresalo. 

Entende o formato, a 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria e 
éxprésao adecua-
damente. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe 
correctamente a hora 
que marca cada un dos 
reloxos e completa as 
frases relacionadas coa 
xornada diaria. 

Ten dificultades para 
interpretar a hora dun 
reloxo. 

Sabe interpretar a 
hora dun reloxo, pero 
ten problemas para 
escribila 
correctamente. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, pero presenta 
erros puntuais. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, correctamente 
e de forma autónoma. 

U. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.3 Completa un 
cuestionario sobre 
algún aspecto da vida 
académica ou cotiá.  

Amosa dificultades de 
comprensión de 
algúns dos campos 
que debe cubrir, polo 
que non é capaz de 
completar todo o 
cuestionario sen 
recorrer ao dicionario 
ou á asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe cubrir, 
pero ten dificultades á 
hora de explicar 
aspectos non contem-
plados no cuestio-
nario, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe cubrir e 
explica aspectos non 
contemplados no 
cuestionario, aínda 
que comete erros pun-
tuais a nivel de 
expresión. 

Comprende os cam-
pos que debe cubrir e 
explica adecuada-
mente aspectos non 
contemplados no 
cuestionario. 

U. 
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Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría das veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a res-
posta acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a mayor 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma 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. 
Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación 
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando de forma 
sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

4.2 Responde 
oralmente preguntas 
persoais e proporciona 
a información 
requirida, propia de  
cuestionarios ou 
formularios formais. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información 
demandada na 
actividade. 

Achega oralmente 
parte da información 
requirida, necesitando 
sempre a axuda dun 
docente. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma autónoma, 
pero en ocasións 
exprésaa de forma 
pouco estruturada e 
con certa desorde. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma ordenada, 
clara e concisa. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 7 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 
Communi-
cation 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.1 Comprende os 
puntos dun texto 
instrutivo e responde 
preguntas asociadas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender a maioría 
dos puntos dun texto 
instrutivo, polo que 
require a asistencia 
docente para respon-
der preguntas sobre o 
seu contido. 

Entende a maioría dos 
puntos dun texto 
instrutivo, aínda que 
ten certas dificultades 
para responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido adecua-
damente, polo que 
require a asistencia 
docente a nivel de 
expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido, aínda que 
comete erros puntuais 
a nivel de expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido 
adecuadamente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 071 A. 2 

Aprender a 
aprender. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.2 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas ora-
cións, aínda que re-
quire a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 072 A.3. 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría das veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 075 A. 1-
9 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 077 A. 2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o 
contido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog ou un e-mail. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que 
require a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 078 A. 1  

Dixital 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral dunha 
recensión ou anuncio 
comercial, polo que 
non é capaz de 
resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral dunha recensión 
ou anuncio comercial 
pero ten dificultades 
para resolver 
cuestións relacionadas 
con aspectos 
secundarios do texto, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
aínda que amosa difi-
cultades para resolver 
cuestións relaciona-
das con aspectos moi 
concretos do texto, 
polo que require a 
asistencia docente de 
forma puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
polo que é capaz de 
resolver as cuestións 
relacionadas co seu 
contido de forma 
autónoma.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 078 A. 2  

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.1 Comprende os 
puntos dun texto 
instrutivo e responde 
preguntas asociadas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender a maioría 
dos puntos dun texto 
instrutivo, polo que 
require a asistencia 
docente para respon-
der preguntas sobre o 
seu contido. 

Entende a maioría dos 
puntos dun texto 
instrutivo, aínda que 
ten certas dificultades 
para responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido adecua-
damente, polo que 
require a asistencia 
docente a nivel de 
expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido, aínda que 
comete erros puntuais 
a nivel de expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido 
adecuadamente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 079 
Certificatio
n. 

Aprender a 
aprender. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.3 Aprende a utilizar 
as preposicións ao 
escribir os nomes de 
rexións ou dun país. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade porque 
descoñece a función 
dos pronomes. 

Recoñece algúns 
pronomes e a súa 
función, pero ten 
dificultades á hora de 
utilizalos nun texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres, pero presenta 
dúbidas na súa 
utilización e 
aplicación ao texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de 
preposicións e sabe 
utilizar o adecuado en 
función de se o nome 
está en plural, 
singular, masculino, 
feminino ou o resto 
de situacións. 

U. 
06 

Cahier P. 
065 A. 5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor< 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 081 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma 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. 
Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación 
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando de forma 
sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

4.3 Crea un diálogo 
formal por parellas 
coidando a estrutura e 
o rexistro, e realiza 
unha exposición oral 
ante o resto da clase. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aun-
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adeucando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 081 A. 6 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias sobre 
diferentes artigos de 
consumo e de moda. 

Amosa dificultades de 
expresión e sóla-
mente trata algúns 
aspectos do tema que 
debe expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 081 A. 7 

Conciencia e 
expresións 
culturais 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a res-
posta acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 085 A. 3 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Articula un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se ciñe 
á situación das ilus-
traciones e/ou o guión 
preestablecido, e ten 
certos problemas de 
expresión, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolve-
do nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 085 A. 4 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.3 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 085 A. 6 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
explica algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica arti-
culando de forma ade-
cuada as súas 
características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha descri-
ción sobre un elemen-
to da súa redonda 
cotiá ou académica 
articulando de forma 
adecuada as súas 
características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 086 A. 6 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.2 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
06 

Livre Élève 
P. 086 A. 6 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.3 Aprende a utilizar 
as preposicións ao 
escribir os nomes de 
rexións ou dun país. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade porque 
descoñece a función 
dos pronomes. 

Recoñece algúns 
pronomes e a súa 
función, pero ten 
dificultades á hora de 
utilizalos nun texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres, pero presenta 
dúbidas na súa 
utilización e 
aplicación ao texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de 
preposicións e sabe 
utilizar o adecuado en 
función de se o nome 
está en plural, 
singular, masculino, 
feminino ou o resto 
de situacións. 

U. 
06 

Livre Élève 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor< 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
06 

Livre Élève 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, )  e os 
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.3 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
06 

Livre Élève 
P. 091 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.2 Comprende as 
características compo-
sitivas e o contido 
dunha carta 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido 
dunha carta, polo que 
non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato 
dunha carta pero 
amosa dificultades de 
comprensión sobre o 
seu contido, polo que 
require a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de 
preguntas ou activi-
dades relacionadas. 

Entende o formato 
dunha carta e as ideas 
principais e 
secundarias sobre o 
seu contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato 
dunha carta e as ideas 
principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou activi-
dades relacionadas 
sen a asistencia 
docente. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 092 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.3 Asocia as palabras 
clave propostas para 
completar un texto de 
rexistro informal, 
como unha carta ou un 
e-mail. 

Ten dificultades para 
entender o significado 
xeral da carta ou e-
mail. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail, pero ten 
problemas para 
entender algunhas das 
palabras propostas 
para completalo. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e a maioría das 
palabras propostas 
para completalo, pero 
comete algúns erros. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e asocia 
correctamente as 
palabras propostas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 092 A. 2 

Aprender a 
aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.- CONCRECIÓN DO PROXECTO CURRICULAR POR UNIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDADE 1. 

TÍTULO: La rentrée. Dans la cour de récréation. 

TEMPORALIZACIÓN: outubro-novembro 2017 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Saudar 

- Preguntar como está a outra persoa 

- Despedirse 

- Presentarse e presentar alguén 

- Identificar alguén ou algo 

- Preguntar e dar un número de telefono 

- Soletrear un nome  

 

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1: Contidos 

 - Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 
- Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
- Familiarización con léxico propio da redonda escolar a partir da escoita de audios con soporte escrito. 
- Comprensión e asimilación da forma de soletrear unha palabra. 
- Escoita activa dos números e das letras do alfabeto. 
- Familiarización cos sons e coa dicción propios da lingua francesa. 



- Compleción de actividades de comprensión oral. 
 

Bloque 1: Criterios de avaliación: 

- Recoñecer léxico oral de uso común e situacións da vida cotiá. Identificar os sons, a entoación e os patróns sonoros propios da língua francesa. 

-  Identificar einterpretar o contido ou as informacións mais relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 

- Uso de expresións básicas de comunicación oral: saudar, despedirse, presentarse e identificar cousas. 

- Repetición e reprodución de textos orais. 

- Asimilación e aplicación de estruturas de presentación en diferentes situacións da vida cotiá. 

- Reprodución coa pronuncia e entoación adecuadas das letras do alfabeto e números do 1 ao 20. 

 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

- Reproducir e empregar estruturas propias da língua oral en situacións cotiás. 

- Pronuncia correctamente e cunha boa dicción letras, palavras ou textos breves. 

 

Bloque 3: Contidos 

- Lectura de diálogos e conversacións 

- Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situación da vida cotiá. 

- Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 

- Lectura comprensiva de textos expositivos.  

 

Bloque 3: Criterios de avaliación 



- Observar e empregar imaxes para favorecer a comprensión dun texto. 
- Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía. 

Bloque 4: Contidos 

- Escritura correcta do nome de obxectos propios da redonda escolar. 
- Escritura de fórmulas de saúdo e diálogos. 
- Compleción de actividades sobre os artigos, os pronomes, o xénero das palabras. 

      - Uso de tempos do presente de Indicativo. 

Bloque 4: Criterios de avaliación 

- Asimilar e reproducir a escritura de palabras e expresións de uso cotián. 
- Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Escoita e asimila o nome de obxectos de redondas inmediatas. Aprender a aprender. 
Recoñece e asimila a pronunciación de letras e grupos de letras. Aprender a aprender. 
Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito.  Aprender a aprender. 
Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Sentido de la Iniciativa e Espírito emprendedor. 
 
 Bloque 1: Descritores 

      Recoñece e memoriza o nome de obxectos da redonda escolar. Livre Élève-P. 12, A. 1. 
Comprende e asimila formas de comunicación para saudar e despedirse. LE-P. 14, Communication. 

Coñece a pronunciación das letras do alfabeto. LE-P. 19, L’alphabet. 
Identifica e diferencia palabras cunha pronunciación moi similar. LE-P. 19, A. 7. 



Realiza unha audición e interpreta un diálogo á vez que le o texto reproducido nun audio. LE-Das la cour… 
Escoita e recoñece o nome de obxectos escolares con axuda de textos escritos e imaxes. LE-P. 13, A. 2. 

      Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 11, A. 1. 
Entende como se soletrea unha palabra. LE-P. 15. 

 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
      Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 

 Bloque 2: Descritores 
Coñece e emprega as fórmulas habituais para presentarse e saudar outras persoas. LE-P. 14, A. 1. 
Pregunta o nome de obxectos empregando correctamente a estrutura da interrogación. LE-P. 15, A. 2 

Reproducir cunha boa pronunciación números dun audio. Cahier Exercices-P. 11, A. 1. 
Repite palabras de uso cotián que escoitou previamente. CE-P. 11, A. 3. 

 

 

 Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

      Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr. 
      Le comprensivamente textos diversos e completa actividades sobre eles. Aprend. a aprender.  
 

 Bloque 3: Descritores 
Asocia o nome dun obxecto a unha imaxe. LE-P. 12, A. 1. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 14. 

Le un texto sobre a francophonie e identifica a veracidade de afirmacións sobre o seu contido. LE-P. 21, A. 1. 
      Le e interpreta información sobre Francia na Internet para completar actividades. CE-P. 25, A. 3, 4.  

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Coñece nomes de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 



      Escribe textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

 Bloque 4: Descritores 
Escribe o nome dunha serie de obxectos da redonda escolar reproducidos en fotos. CE-P. 5, A. 1. 

      Completa palabras de obxectos escolares coas letras que faltan. LE-P. 13, A. 3. 

      Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. CE-P. A. 4, A. 1. 
      Contestar de forma afirmativa e negativa unha serie de preguntas. CE-P. 17, A. 2.  

 

 

UNIDADE 2 

TÍTULO: Devant le collège. Au réfectoire. 

TEMPORALIZACIÓN: novembro-decembro 2017 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Preguntar a idade e responder 

- Preguntar a alguén de onde vén e responder. 

- Pedirlle a alguén a confirmación da súa nacionalidade. 

- Falar das materias escolares e do horario 

- Preguntar polas preferencias e responder 

- Expresar o entusiasmo. 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 



 

Escoita activa e comprensiva diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 
Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Familiarización con léxico propio da xeografía mundial a partir da escoita de audios con soporte escrito. 
Comprensión e asimilación da forma de pedir informacións persoais. 
Escoita activa dos números e diferenciación fonética do acento tónico e do acento ortográfico. 

      Familiarización cos sons e coa dicción propios da lingua francesa. 

Bloque 1: Criterios de avaliación. 

Recoñecer léxico oral de uso común en redondas inmediatas e situacións da vida cotiá. 
      Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 

      Uso de expresións básicas de comunicación oral: pedir a idade, a nacionalidade e as preferencias persoais. 

Repetición e reprodución de textos orais. 
Asimilación e aplicación de estruturas de presentación en diferentes situacións da vida cotiá. 
Reprodución coa pronuncia e entoación adecuadas dos números do 21 ao 60. 
Repetición de palabras con acento tónico. 

      Descrición de elementos de imaxes e ilustracións. 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e conversas. 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 
Lectura comprensiva de textos expositivos. 

      Asociación de imaxes co contido de textos.  

Bloque 3: Criterios de avaliación 



      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía.  

 

Bloque 4: Contidos 

Escritura correcta do nome de materias escolares. 
Escritura de fórmulas para pedir diversas informacións persoais. 
Compleción de actividades sobre os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 
Uso de tempos do presente de Indicativo do verbo avoir e dos verbos do terceiro grupo. 

 

Bloque 4: Criterios de avaliación 

      Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Escoita e asimila o nome de elementos da redonda. Aprender a aprender. 
Recoñece e asimila a pronuncia de letras e grupos de letras. Aprender a aprender. 

      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

Bloque 1: Descritores 
 

      Recoñece e memoriza o nome de distintos países do mundo e os seus continentes. Livre Élève-P. 26, A. 1. 

Escoita e recoñece o nome de distintas nacionalidades coa axuda das imaxes. L.E-P. 26, A. 2. 

Coñece a pronunciación dos ordinais desde o número vinte e un ata o sesenta. L.E-P. 33, Phonétique  
Comprende e asimila formas de comunicación para pedir a idade e a nacionalidade. L.E-P. 28, Communication. 
Identifica e diferencia palabras cunha pronunciación moi similar. L.E-P. 33, Act. 1. 
Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. L.E-P. 25, A. 1. 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
     Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 



 

 

Bloque 2: Descritores 
Coñece e emprega as fórmulas habituais para dar e pedir informacións persoais. LE-P. 28, A. 1. 
Pregunta a nacionalidade utilizando correctamente a estructura da interrogación. L.E-P. 29, A. 4. 
Describe oralmente as imaxes que acompañan un diálogo. LE-P. 25, A. 4. 

Reproducir oralmente distintas palabras colocando correctamente o acento tónico. LE-P. 33, A. 3. 
      Repite palabras de uso cotián que escoitou previamente. Cahier Exercices-P. Act. 21, Act. 4. 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. A apr. 
      Le comprensivamente textos diversos e completa actividades sobre eles. Aprend. a apr. 

Bloque 3: Descritores 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 28 e 29. 
Asocia o nome dunha nacionalidade coa imaxe representativa correspondente. LE-P. 26, A. 2. 
Relaciona imaxes de iconas nacionais de Francia coa súa descrición escrita. LE-P. 35, A. 1. 

      Le un diálogo sobre o colexio e identifica a veracidade de afirmacións sobre o seu contido. LE-P. 25, A. 1. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Coñece nomes de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Escribe frases e textos breves sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

Bloque 4: Descritores 
      Escribe o nome de materias escolares reproducidas en imaxes. CE-P. 15, A. 3. 

Escribe os nomes dos elementos representativos de Francia que aparecen nas imaxes. CE-P. 24, A. 2. 

Completa un correo electrónico coas palabras propostas. CE-P. 23, A. 6. 
      Reescribe distintas frases transformándoas no seu modo negativo. CE-P. 17, A. 3. 

 

 



 

UNIDADE 3 

TÍTULO: Un coup de fil 

TEMPORALIZACIÓN: xaneiro-febreiro 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Contestar ao telefono e presentarse 

- Informarse sobre a presenza de alguén 

- Invitar alguén 

- Pedir e dar explicacións 

- Preguntar a que hora e responder 

- Aceptar ou rexeitar unha invitación 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

      Comprensión de diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Familiarización con léxico propio da descrición física a partir da escoita de audios con soporte escrito. 

     Comprensión e asimilación da forma de responder ao teléfono, presentarse ou invitar alguén. 
Escoita activa dos nomes dos meses do ano. 
Familiarización cos sons e coa dicción propios da lingua francesa. 

      Compleción de actividades de comprensión de textos orais de temáticas varias. 

Bloque 1: Criterios de avaliación 



Recoñecer léxico oral de uso común en redondas inmediatas e situacións da vida cotiá. 
      Identificar e interpretar o contido ou as informaci´ns máis relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 

      Uso de expresións básicas de comunicación oral: responder ao teléfono, presentarse, dar explicacións ou invitar alguén. 

Repetición e reprodución de textos orais. 
Aplicación do léxico e da estrutura da descrición. 
Asimilación e aplicación de estruturas de presentación en diferentes situacións da vida cotiá. 

      Reprodución coa pronunciación e entoación adecuadas dos meses do ano. 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

 

Bloque 3: Contidos 

      Lectura comprensiva de diálogos e conversas. 

Asociación de imaxes con frases e textos breves. 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 

      Lectura comprensiva de textos expositivos. 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de varios textos escritos de diversa tipoloxía coa axuda de imaxes e de diversos elementos visuais. 

  

Bloque 4: Contidos 

Escritura correcta do nome de elementos do léxico da descrición física. 
Escritura de fórmulas de comunicación: responder ao teléfono, invitar alguén, dar explicacións … 
Compleción de actividades sobre a formación do feminino, os artigos contractos… 

      Conxugación dos verbos do terceiro grupo faire e pouvoir. 



Bloque 4: Criterios de avaliación 

      Redactar frases e textos de diversas tipoloxías e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

      Escoita e asimila o nome de obxectos de redondas inmediatas. Aprender a aprender. 

      Recoñece e asimila a pronunciación de letras e grupos de letras. Aprender a aprender. 

      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

 

 

Bloque 1: Descritores 

Recoñece e memoriza o nome dos meses do ano. Livre Élève-P. 40, Lexique.  
Escoita e recoñece vocabulario propio da descrición persoal. LE-P. 40, A. 1. 
Comprende e asimila formas de comunicación propias da conversación por teléfono. LE-P. 42, Communication. 

Escoita un audio e recoñece nel os elementos léxicos que faltan no texto. Cahier Exercices, P. 33, A. 3. 
Identifica e diferencia palabras cunha una pronunciación moi similar. L.E-P. 47, A. 1. 

Interpreta un diálogo á vez que le o texto reproducido nun audio. LE-P. 38, Un coup de fil… 
      Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 39, A. 1. 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
      Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 

Bloque 2: Descritores 

Coñece e emprega as fórmulas habituais propias da comunicación telefónica. LE-P. 42, Communication. 



Formula e responde preguntas persoais en grupo de forma oral. LE-P. 39, A. 6. 
Crea un diálogo telefónico a partir dunha situación proposta. LE-P. 39, A. 7. 
Describe un compañeiro de clase, empregando correctamente a estrutura da descrición. LE-P. 43, A. 4. 

      Reproduce oralmente un diálogo escrito cunha boa pronunciación. LE-P. 43, A. 3. 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr. 
      Le comprensivamente textos diversos e completa actividades sobre eles. Aprend. a aprender. 

Bloque 3: Descritores 

Relaciona as fichas descritivas co personaxe ao que corresponden. LE-P. 40, A. 1.  
Asocia os textos descritivos de festas tradicionais de Francia a unhas imaxes representativas. LE-P. 49, A. 1 

Le unhas viñetas de cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 42. 
      Le un diálogo e escolle a afirmación correcta referente ao seu contido. LE-P. 39, A. 2. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Coñece elementos léxicos e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Escribe frases e textos breves sobre temas académicos ou da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

Bloque 4: Descritores 

Resolve os anagramas e escribe o nome dos elementos léxicos correctos. LE-P. 41, A. 3. 
Completa as frases cos verbos conxugados correctos. LE-P. 47, A.18. 

Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. CE-P. 26, A. 1. 
      Escribe a descrición de dous personaxes, utilizando o léxico proposto. LE-P. 35, A. 3. 

 

 

 

 



 

UNIDADE 4 

TÍTULO: Dans un magasin de vêtements 

TEMPORALIZACIÓN: febreiro-marzo 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Indicar a posesión 

- Preguntar as preferencias e responder 

- Ofrecer axuda de maneira formal 

- Describir sensacións físicas e indicar a temperatura atmosférica 

- Expresar exclamacións 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

      Audición dun diálogo e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 

Familiarización con léxico propio do vestiario a partir da escoita de audios con soporte escrito. 
Comprensión e asimilación da forma de indicar posesión, pedir preferencias, ofrecer axuda ou exclamarse. 
Escoita activa da liaison fonética. 
Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 

      Compleción de actividades de comprensión oral. 

Bloque 1: Criterios de avaliación 

Recoñecer léxico oral de uso común en redondas inmediatas e situacións da vida cotiá. 
Identificar os sons, a entoación e os patróns sonoros propios da lingua francesa. 



      Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral.  
 

 

Bloque 2: Contidos 

      Uso de expresións básicas de comunicación oral: indicar posesión, pedir preferencias, ofrecer axuda, exclamarse 

Repetición e reprodución de palabras e frases breves. 
Asimilación e aplicación de estruturas de presentación. 
Reprodución coa pronunciación e entoación adecuadas da liaison, 

      Reprodución de diálogos e textos orais sobre situacións cotiás. 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e conversas. 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 
Lectura comprensiva de textos expositivos. 

      Identificación de elementos léxicos relacionados co vestiario. 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía, coa axuda de imaxes e elementos visuais. 

 

Bloque 4: Contidos 

Escritura correcta do nome de pezas de vestir, cores e accesorios. 
Escritura de fórmulas para indicar posesión, pedir preferencias, ofrecer axudas e describir sensacións. 
Compleción de actividades sobre os adxectivos demostrativos, a forma negativa ne plus e os pronomes. 

      Redacción de diálogos breves sobre temas cotiáns.  

Bloque 4: Criterios de avaliación 



      Redactar frases e  textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Escoita e asimila elementos léxicos e formas comunicativas propias da redonda cotiá. Aprender a aprender. 
Recoñece e asimila a pronunciación de letras e grupos de letras. Aprender a aprender. 

Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito ou dunha imaxe. Aprender a aprender. 
      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

Bloque 1: Descritores 

Recoñece e memoriza o nome de obxectos da redonda cotiá. Livre Élève-P. 54, A. 1. 
Comprende e asimila formas de comunicación para indicar posesión, pedir opinións e describir sensacións. LE-P. 56, Communication. 

Identifica os casos nos que se produce unha liaison fonética. LE-P. 61, A. 1. 

Realiza unha audición e interpreta un diálogo á vez que le o texto reproducido nun audio. LE-P. 52, Dans un magasin… 
Escoita e recoñece o nome de prendas de vestir coa axuda de imaxes. LE-P. 54, A. 1. 

      Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 53, A. 1. 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
      Reproduce textos orais breves formados por elementos que escoitou previamente. Aprend. A aprender. 

Bloque 2: Descritores 

Coñece e emprega as fórmulas habituais para dar e pedir unha opinión. LE-P. 56, A. 2. 
Formula preguntas sobre sensacións e opinións empregando correctamente a estrutura da interrogación. LE-P. 57, A. 3. 

Reproduce un diálogo formulando preguntas sobre preferencias respecto ao vestiario. LE-P. 57, A. 4. 
      Describe oralmente os elementos do léxico do vestiario que aparecen nunha imaxe. LE-P. 53, A. 4. 

 



 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

      Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr. 
      Le de forma comprensiva textos diversos e ademais completa actividades de comprensión sobre eles. Aprend. a apr. 

Bloque 3: Descritores 

      Asocia distintas frases comunicativas coas imaxes correspondentes. Cahier Exercices, P. 38, A. 1. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 56, A. 1. 

Le as distintas descricións de lugares emblemáticos da cidade de París. LE-P. 62, Civilisation. 
      Comprende un diálogo e indica se as afirmacións referentes ao texto son verdadeiras ou falsas. LE-P. 53, A. 2.  

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Coñece nomes de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Redacta textos breves de comprensión con corrección sintáctica e ortográfica. Sent. de Iniciativa e Esp. Empr.  

Bloque 4: Descritores 

Escribe a oración interrogativa correspondente á resposta proposta. CE-P. 39, A. 2. 
      Completa palabras relacionadas co léxico do vestiario coas letras que faltan. LE-P. 55, A. 3. 

      Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. CE-P. 36, A. 1. 
      Contesta de forma negativa unha serie de preguntas utilizando ne…plus. CE-P. 40, A. 11.  

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 5 

TÍTULO: Après les cours 

TEMPORALIZACIÓN: abril-maio 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Preguntarlle a alguén cando fai algo e responder 

- Falar das actividades cotiás 

- Informarse sobre a frecuencia e responder 

- Preguntar e dicir a hora 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e de conversas co soporte de textos escritos. 
Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Familiarización con léxico propio do deporte e das xornadas cotiás a partir da escoita de audios con soporte escrito. 
Escoita activa das horas en francés. 
Familiarización coa pronunciación e coa fonética dos ditongos. 

      Compleción de palabras e frases a partir da comprensión oral. 

Bloque 1: Criterios de avaliación 

Recoñecer léxico oral de uso común en redondas inmediatas e a súa reprodución fonética. 
      Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 



Uso de expresións de comunicación oral: falar sobre actividades, informarse da frecuencia e pedir a hora. 
Repetición e reprodución de palabras e textos orais. 
Asimilación e aplicación de estruturas de presentación en diferentes situacións da vida cotiá. 
Reprodución coa pronunciación e entoación adecuadas de nomes de distintos deportes. 

      Repetición dos nomes de actividades propias dunha xornada cotiá. 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

Bloque 3: Contidos 

Comprensión de diálogos cotiáns escritos. 
Interpretación de textos sobre teoría gramatical. 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 
Lectura comprensiva de textos expositivos. 

      Identificación e asimilación do léxico relacionado co mundo do deporte. 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía, coa axuda de varias imaxes e de varios elementos visuais. 

 

 

Bloque 4: Contidos 

      Escritura correcta do nome de deportes. 

      Redacción das horas marcadas nun reloxo. 

      Escritura de fórmulas de expresión das horas 

      Redacción de textos breves sobre a realización de atividades cotiás 

      Compleción de actividades sobre a interrogación parcial, preposicións de lugar e adverbios de tempo 



 

Bloque 4: Criterios de avaliación 

      Redactar frases e textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou relacionados coa actividade académica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Interpreta o sentido de elementos léxicos cotiáns e asimila a súa pronunciación. Aprender a aprender. 
Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito. Aprender a aprender. 

      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Sentido de Iniciativa e Esp. emprendedor. 

Bloque 1: Descritores 

Recoñece e memoriza o nome de distintas accións cotiás. Livre Élève-P. 68, A. 1. 
      Comprende e asimila formas de comunicación para pedir información. LE-P. 70, Communication. 
      Identifica os casos particulares nos que se produce un ditongo. LE-P. 75, A. 1. 

      Realiza unha audición e interpreta un diálogo á vez que le o texto reproducido nun audio. LE-P. 66, Après les cours. 
      Escoita e recoñece o nome de distintos deportes coa axuda de imaxes. LE-P. 69, Le sport? 
      Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 67, A. 2. 

 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 
 

Bloque 2: Descritores 

Coñece e emprega as fórmulas habituais para dar e pedir a hora. LE-P. 71, A. 2. 
      Formula preguntas sobre a propia xornada cotiá empregando correctamente a estrutura da interrogación. LE-P. 71, A. 4. 
      Responde oralmente distintas preguntas formuladas sobre a propia xornada cotiá. LE-P. 67, A. 7. 



      Reproduce oralmente un diálogo previamente escoitado. LE-P. 67, A. 6. 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. A apr. 
      Interpreta textos diversos e realiza actividades de comprensión sobre eles. Aprend. a apr. 

Bloque 3: Descritores 

Relaciona as distintas frases sobre actividades cotiás coa imaxe correspondente. LE-P. 68, A. 1. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 70, A 
Identifica e escribe as horas marcadas polas agullas dun reloxo. CE-P. 50, A. 3. 

Le as descricións de distintos parques temáticos de Francia. LE-P. 76, A. 1. 
      Comprende un diálogo e indica se as afirmacións referentes ao texto son verdadeiras ou falsas. LE-P. 67, A. 2. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Recoñece e asimila nomes de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Escribe textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic 

Bloque 4: Descritores 

Completa o encrucillado con palabras relacionadas co léxico dos deportes. LE-P. 69, A. 2. 

Responde preguntas por escrito sobre a propia xornada cotiá. CE-P. 50, A. 1.  
Escribe a oración interrogativa correspondente á resposta proposta. CE-P. 51, A. 2 

      Redacta un texto sobre a xornada dun personaxe a partir das pautas horarias propostas. CE-P. 56, A. 2. 

TEMA 6 
 

 

 

 



 

UNIDADE 6 

TÍTULO: Un après-midi chez Kevin 

TEMPORALIZACIÓN: maio-xuño 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Preguntar e dicir onde se atopa algo 

- Expresar a sorpresa 

- Informarse sobre a cantidade e responder 

- Pedir confirmación e responder 

- Describir um aloxamento 

- Proporlle a alguén facer algo e responder 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

Escoita activa e comprensiva diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 
Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Familiarización con léxico propio da vivenda a partir da escoita de audios con soporte escrito. 
Comprensión e identificación de varias preposicións de lugar. 
Escoita activa e asimilación da fonética propia das vogais nasais. 

      Compleción de frases e textos a partir da comprensión oral 

Bloque 1: Criterios de avaliación 

Recoñecer léxico oral de uso común en redondas inmediatas e a súa reprodución fonética. 



Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral.  
 
 Bloque 2: Contidos 
Uso de expresións de comunicación oral: informarse, describir unha vivenda ou propor actividades. 
Repetición e reprodución de palabras que conteñen vogais nasais. 
Asimilación e aplicación de estruturas de presentación en diferentes situacións da vida cotiá. 
Reprodución coa pronunciación e entoación adecuadas das preposicións de lugar. 
 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e intervencións. 
     Interpretación de expresións comunicativas para informarse, describir unha vivenda ou propor actividades. 

Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 

      Lectura comprensiva de textos expositivos. 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía, coa axuda de varias imaxes e de varios elementos visuais. 

 

Bloque 4: Contidos 

     Escritura correcta do nome de elementos relacionados co ámbito da vivenda. 

     Escritura de fórmulas comunicativas de información, descrición ou proposición. 

     Aplicación e uso das preposicións de lugar. 

     Compleción de actividades sobre o adverbio combien de e a expresión il y a. 

     Uso e conxugación dos verbos connaître, savoir, voir e vouloir. 

Bloque 4 : Criterios de avaliación 



     Redactar frases e textos de diversas tipoloxías e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

     Escoita e recoñece o nome e a pronunciación de elementos léxicos de redondas cotiás. Aprender a aprender. 

     Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito. Aprender a aprender 

     Interpreta o sentido de textos orais e realiza atividades de comprensión. Aprender a aprender 

Bloque 1: Descritores 

Recoñece e memoriza o nome de obxectos da redonda do fogar. Livre Élève-P. 83, A. 2. 
Comprende e asimila formas de comunicación para indicar a situación dun obxecto. LE-P. 84, A. 1. 
Identifica e comprende o sentido fonético das vogais nasais. LE-P. 89, A. 1. 

Realiza unha audición e interpreta un diálogo á vez que le o texto reproducido nun audio. LE-P. 80, Un après-midi… 
Escoita e recoñece o nome das distintas estancias e habitaciones dunha vivenda. LE-P. 82, A. 1. 

     Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 81, A. 1. 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
Reproduce e crea frases breves a partir dunha estrutura traballada previamente. Sentido de in. E Esp Empr 
 

Bloque 2: Descritores 

Coñece e emprega as fórmulas habituais para proporlle a alguén realizar algunha actividade. LE-P. 85, A. 4. 
Realiza a descrición dun obxecto para que o resto do grupo adiviñe de que se trata. LE-P. 85, A. 6. 

Responde oralmente unhas cuestións utilizando as preposicións indicadas. LE-P. 84, A. 1. 
      Describe oralmente a situación dos obxectos que aparecen na imaxe. LE-P. 81, A. 5. 

 
Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 



Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos breves. Sentido da Iniciativa e Esp. Emprendedor. 
      Le e interpreta textos diversos e completa atividades de comprensión sobre eles. Aprend a apr 

Bloque 3: Descritores 

Relaciona os nomes das estancias dunha vivendas coa imaxe coa que se corresponde. Cahier Exercices, P. 59, A. 1. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 84, A. 1. 

Le as fichas descritivas de distintos parques nacionais de Francia. LE-P. 90, A. 1. 
      Comprende un diálogo e indica se as afirmacións referentes ao texto son verdadeiras ou falsas. LE-P. 81, A. 1. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Escribe frases e textos a partir dunha estrutura e unhas pautas delimitadas. Aprender a apr. 
      Redacta textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc e Cívic 

 

Bloque 4: Descritores 

Escribe a oración interrogativa correspondente á resposta formulada. CE-P. 58, A. 5. 
Describe as imaxes formuladas utilizando a expresión Il y a. CE-P. 62, A. 3.  
Completa as frases conxugando os distintos verbos en presente de indicativo. CE-P. 65, A. 7. 

Completa os bocadillos dun diálogo coas frases propostas. CE-P. 60, A. 1. 
Responde preguntas de comprensión sobre o sentido dun diálogo. LE-P. 81, A. 3. 

 

 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O manual que se vai empregar neste curso 2017-2018 é TOUS ENSEMBLE 1  da editorial Vicens Vives co seu caderno de exercícios por segundo ano. O manual 

vén acompañado dun CD para que os alumnos poidan escoitar e repetir os diálogos e os exercicios fóra da aula.  

Contamos tamén con dicionarios bilingües, gramáticas e mapas, así como a posibilidade de consultar en Internet calquera dúbida ou curiosidade que xurda na aula. 

 



8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Débese ter en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa  en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo elementos 

positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo isto axúdanos: os alumnos, en tanto que individualidades por separado, progresan a ritmos 

distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou sociais). 

O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, e dálle un tratamento globalizado ao traballo por medio de: 

- A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 

- As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 

- O método de traballo propón exercicios repetitivos, cancións, xogos, pequenas redaccións, debuxos, etcétera. 

- A planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser traballados polos alumnos con 

diferentes niveis. 

- As páxinas do Cahier d’exercices, danlles a oportunidade de participar e axudarse entre si segundo as capacidades de cada un. Todas estas actividades 

permítenlles aos alumnos tomar decisións e desenvolver a súa autonomía. 

- O fomento da participación e a colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre todo, en equipo. Unha 

actitude positiva de traballo e unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu rendemento posterior. O profesor axudará a que os 

alumnos sexan conscientes disto. 

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS 

 Nas clases de francés salientaremos sobre todo os seguintes temas: 



Educación moral e cívica 

A presentación xeral de Francia permitiranos coñecer e respectar outras formas de vida. Os seus costumes, a súa organización política ou institucional deberán 
facerlle reflexionar ao alumno sobre a diversidade e que aínda sendo países moi próximos a súa idiosincrasia ás veces difire da nosa. É importante resaltar a divisa 
francesa: “Liberté, Égalité et Fraternité” que tanto influíu nos países occidentais na Idade Moderna e Contemporánea. 

Salientaremos a conciencia de que unha boa organización sempre nos axudará a optimizar resultados en calquera ámbito da vida. 

A través da lectura achegaremonos á cultura francesa e poderemos comparala coa nosa. Resaltaremos a importancia da lectura para a formación como individuo, 

así como forma de diversión. 

Inculcarémoslles aos nosos alumnos que, grazas ás viaxes, poderemos coñecer e compartir outros puntos de vista, desenvolvendo así o valor da tolerancia. 

Os nosos alumnos deberán tomar conciencia de que Francia non se limita ao territorio europeo e de que a cultura francesa está presente en todos os continentes. 

Educación para a paz e a convivencia 

O sentido das palabras “paz” e “convivencia” deben entenderse como o respecto cara aos compañeiros e cara á diversidade de opinións e caracteres que cada un 
ten, e que se coñecerán cando cada un faga a súa presentación. 

Deberemos fomentar sempre o respecto na quenda de palabra, o respecto cara á figura do profesor e cara ao medio. 

Resaltarase o gran labor humanitario que realizan as persoas que traballan como voluntarios en diversas organizacións. Así incúlcaselles aos alumnos o valor da 

solidariedade e da responsabilidade cara a aqueles que están máis desfavorecidos. 

Deberemos resaltar o emprego das fórmulas de cortesía en francés que moitas veces non coinciden cos empregos do español. Os alumnos serán conscientes do 

emprego das fórmulas de cortesía francesas, sobre todo cando deban chamar de vostede a alguén ou cando poidan atuar ao seu interlocutor. 

Os nosos alumnos deberán tomar conciencia da importancia do espírito de equipo e do respecto ás normas existentes na clase para o bo funcionamento do traballo 
en grupo. Falaremos do fenómeno da inmigración, resaltando todos os aspectos positivos que poidan incidir directamente na nosa propia cultura. 

Salientaremos que hai que ser respectuoso e tolerante á hora de facer eleccións e proposicións. 

Educación medioambiental 



Hoxe en día o coidado do medio adquiriu unha importancia moi relevante. Se facemos un pouco de historia sobre a Educación Medioambiental, en 1977 reuniuse a 
Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental na antiga URSS. Alí foi definida como: o proceso a través do cal se clarifican os conceptos sobre os 
fenómenos que suceden na natureza, se facilita a comprensión do impacto das relacións entre o home, a súa cultura, a natureza e sobre todo se fomenta un cambio 
de valores, actitudes e hábitos que permitan elaborar un código de conduta relacionado coas cuestións do medio ambiente. 

Preténdese que, a través do currículo, se consigan alcanzar obxectivos de concienciación, participación, comportamentos positivos, así como de alcanzar certos 
coñecementos e desenvolver aptitudes necesarias para comprender e resolver os problemas ambientais. 

Na aula resaltarase a necesidade do respecto ao medio ambiente mediante a reflexión sobre as situacións que poden ter consecuencias adversas para o mesmo. Tal 
reflexión constitúe unha chamada de atención aos alumnos sobre estas situacións causadas polo home e prexudiciais para el, e que é necesario corrixir, a fin de 
espertar neles unha maior conciencia ecolóxica. Procurarase darlles consellos para protexer a natureza, a reciclaxe, ideas para non contaminar, a importancia de 
aforrar auga, etcétera. 

 

Educación para a igualdade de sexos 

Grazas ao estudo do vocabulario das profesións e oficios mostrarémoslles aos alumnos que tanto un home coma unha muller poden realizar calquera traballo. 

 

Outros temas que poderán ser tratados na aula son: a tolerancia, as relacións interculturais, o respecto polas opinións dos demais, a familia, o consumo, a 

alimentación, o tempo de lecer, as novas tecnoloxías, o respecto polos animais.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 O departamento de Francés quere celebrar na semana do 20 de marzo a festa da Francofonía animando os alumnos de Francés a participar nunha actividade 
dedicada á cultura francófona dentro da aula. Trátase de dar a coñecer mellor esta cultura: literatura, música, costumes, gastronomía, símbolos… Cada alumno ou 
grupo de alumnos pode incidir nun aspecto diferente e compartir cos demais o que eles aprenderon sobre a francofonía. 

 Ademais, o día do libro algúns dos alumnos que estudan francés poderán ler algún extracto interesante dunha novela ou algunha poesía nesta lingua. 

 



 

11.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao remate de cada unidade, farase un exame que comprenderá catro partes: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión escrita. 

Extraerase a nota media das catro probas. Se este resultado é 5 ou superior, a proba quedará aprobada. Ao final do trimestre, farase a media entre as dúas probas 
(cada unha delas de catro partes) trimestrais. Se o resultado é 5 ou máis, a avaliación trimestral queda superada. 

Por tanto, faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as catro destrezas da lingua (comprensión e expresión escritas, comprensión e expresión orais): 
no primeiro trimestre sobre os contidos das unidades 1 e 2, no segundo sobre a 3 e a 4 e no terceiro trimestre sobre a 5 e a 6. 

A diario, na aula, avaliarase a progresión do alumno mediante a lectura, a comprensión do lido, preguntas e respostas orais, saídas ao encerado, corrección de 
exercicios e textos escritos. 

Terase en conta tamén o comportamento, o respecto cara ao profesor e aos compañeiros, o cumprimento das normas establecidas polo profesor, a realización das 
tarefas na casa e na aula, a participación activa na clase e o coidado e a limpeza do material. 

 

 

12.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Os alumnos irán facendo a diario pequenas probas na clase, tanto orais como escritas, polo que terán notas diarias. 

 Terase moi en conta nesa nota diaria de clase a actitude do alumno: seguimento das normas establecidas polo profesor, puntualidade, comportamento, 
respecto, interese, limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa. Se un alumno non permite coa súa actitude o 
normal desenvolvemento das clases non poderá aprobar esta materia. 

Faranse dúas probas  trimestrais. A segunda serve de recuperación da primeira. A nota final do trimestre englobará a media entre as dúas probas trimestrais. 
A esta nota final de trimestre sumaráselle un punto se as notas diarias de clase son positivas, e restaráselle un punto se esta nota é negativa. 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de 
conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. 
E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de 
acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os 
medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e 
tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a 
herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos 
seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 
2001, é un documento de particular transcendencia non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a 
transparencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe 
e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao 
recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a 
"Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a 
noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, 
enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel 
das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia Intergobernamental "Calidade e 
inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a 
importancia da competencia lingüística e da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave 
para a inclusión social e o éxito escolar. 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os 
enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, 



encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro 
e fóra do ámbito educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos 
nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só 
permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas 
regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a 
tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a 
lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, así, a 
inferencia de significados e o desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios 
nun texto descoñecido. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do 
outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade 
persoal, social e cultural, e o respecto polos dereitos fundamentais. 
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por 
iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua 
sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 
proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de 
comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as 
estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre 
xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a 
dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode 
esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso 
favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e 
repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa 
escolarización co nivel de usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de 
ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e 
complexidade.  



Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 
potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de 
fins e niveis de dominio con que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento 
cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso 
das áreas de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha 
distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, 
cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero hai determinados aspectos do 
currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser 
presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non 
dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de 
Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo 
integrado, que transcenda as respectivas linguas nas que un/unha aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia 
dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á 
aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos 
lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e 
escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e 
intercultural, xa que o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a 
comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas 
linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña 
das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 
lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona 
unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico 
da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 
alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos diferentes aspectos 
que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e 
artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas 
clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  



Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se 
perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques 
comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou 
asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros 
discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro 
docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 
competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, 
achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación 
da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de 
comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao 
longo da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, 
mediante a comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, 
desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 
persoas e ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que 
enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia 
comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha 
reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de 
interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica 
de obras literarias. 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as 
define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de 
comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais 
(expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas 
actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a 
competencia comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes 
elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, 
produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos 



contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar 
o grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de 
avaliación recollidos e descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
  

Neste curso 2016-2017, no IES Ribeira do Louro hai un grupo de 2º de Bacharelato de sete alumnos que cursa a materia de Francés Segunda 
Lingua Estranxeira. O horario é de catro horas semanais. 

 

2.- RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización de 
información previa 
sobre o tipo de 
tarefa e o tema. 

Identificación do tipo 
textual, adaptando 

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.  

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a comprensión a el. 

Distinción de tipos de 
comprensión 
(sentido xeral, 
información 
esencial e puntos 
principais). 

Formulación de 
hipóteses sobre o 
contido e o 
contexto. 

Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a 
partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos 
(acenos, entoación, 

B1.2. Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
textos orais breves ou de 
lonxitude media, 
transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos, 
claramente estruturados 
e articulados a unha 
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que traten de 
aspectos concretos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e ocupacional, 

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. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

etc.). 

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

Reformulación de 
hipóteses a partir 
da comprensión de 
novos elementos. 

B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e 
conciencia da 
importancia de chegar a 
comprender textos orais 

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 situacións 
que impliquen a 
solicitude de 
información xeral (datos 
persoais, lugares, 
horarios, datas, prezos, 
formas de pagamento, 
actividades, etc.), 
sempre que lle poidan 
repetir o dito.  

B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, básicas e 
breves sobre 
argumentacións básicas, 
puntos de vista e 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.4. Entende o que 
se di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 

CCL 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

sen precisar entender 
todos e cada un dos seus 
elementos. 

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

opinións relativos a 
temas frecuentes do 
ámbito persoal ou 
público, estados de 
saúde, sensacións e 
sentimentos básicos, 
claramente estruturados 
e articulados a unha 
velocidade lenta ou 
media, e se a persoa 
interlocutora está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 
información moi 
relevante e sinxela de 
presentacións ben 
estruturadas sobre temas 
familiares e predicibles, 
e de programas de 
televisión tales como 
informativos, entrevistas 
ou anuncios, sempre que 

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

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, opinións 
xustificadas e 
claramente articuladas a 
unha velocidade lenta 
ou media, sobre 
diversos asuntos cotiáns 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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as imaxes sexan 
suficientemente 
redundantes para 
facilitar a comprensión. 

 

ou de interese persoal, 
así como a expresión de 
sentimentos sobre 
aspectos concretos de 
temas habituais ou de 
actualidade, e se a 
persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



 Segunda Lingua Estranxeira I. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

con claridade nunha 
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe. 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B2.1. Estratexias de 
produción:  

Planificación: 

Identificar o contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da 
interacción. 

Adecuar o texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

Execución:  

Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais, e a súa estrutura básica.  

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 ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre outros, 
a procedementos como a 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB2.2. Toma parte en CCL 
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Activar os coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

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

Reaxustar a tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado 

reformulación, en 
termos máis sinxelos ou 
de significado 
aproximado, do que se 
quere expresar cando 
non se dispón de 
estruturas ou léxico 
máis complexos en 
situacións 
comunicativas máis 
específicas. 

B2.3. Intercambiar con 
pronuncia clara e 
intelixible, información 
en situacións de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña 
que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a 
imposibilidade, usando 
un repertorio de 
expresións frecuentes no 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB2.3. Desenvólvese 
coa suficiente eficacia 
en situacións cotiás e 
menos habituais pero 
predicibles que poden 
xurdir durante unha 

CCL 

CAA 

CSC 
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parecido.  

Definir ou parafrasear un termo ou 
unha expresión.  

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

Pedir axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalar obxectos, usar deícticos ou 
realizar accións que aclaran o 
significado.  

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

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

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

ámbito público 
(doenzas, pequenas 
reclamacións, etc.), así 
como na 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. Intercambiar 

viaxe ou estadía noutros 
países por motivos 
persoais ou educativos 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, 
estudos, relacións coas 
autoridades, saúde ou 
lecer), e utiliza 
estratexias de 
comunicación 
lingüísticas (uso de 
exemplos e palabras de 
significado próximo) e 
xestos apropiados. 

CCEC 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns, nas que 
intercambia información 
e se expresan e 
xustifican opinións 
brevemente; narra e 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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comprender e facerse 
comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos 
comúns de interacción 
segundo o tipo de 
situación de 
comunicación. 

información e opinións, 
dar instrucións, describir 
e narrar acontecementos 
sinxelos, xustificar 
brevemente os motivos 
de accións e planos, 
formular hipóteses, 
facer suxestións e 
argumentar de xeito 
sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para 
planificar o que se vai 
dicir e, en ocasións, 
haxa que formular a 
mensaxe en termos máis 
sinxelos e repetir ou 
reelaborar o dito para 
axudar á comprensión 
da persoa interlocutora. 

describe feitos sinxelos 
ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente 
plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou 
instrucións; expresa e 
xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle 
aspectos concretos de 
temas de actualidade 
moi coñecidos ou de 
interese persoal ou 
educativo. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

b 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización de 

B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura (recurso ás 
imaxes, títulos e outras 
informacións visuais, e 

SLEB3.1. Identifica a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 

CCL 

CAA 
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c 

f
  

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

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

Distinción de tipos de 
comprensión 
necesarios para a 
realización da 
tarefa (sentido 
xeral, información 

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, 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo. 

B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
descritivos ou narrativos 
breves e ben 

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

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.2. Entende o 
sentido xeral e os puntos 
principais de anuncios e 
comunicacións sinxelos 
de carácter público, 
institucional ou 
corporativo, que 
conteñan instrucións e 
indicacións de carácter 
previsible, claramente 
estruturados, 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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esencial e puntos 
principais). 

Formulación de 
hipóteses sobre 
contido e contexto. 

Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a 
partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paratextuais, e do 
coñecemento e 
experiencias 
noutras linguas. 

Reformulación de 
hipóteses a partir 
da comprensión de 
novos elementos. 

estruturados nos que se 
informa de 
acontecementos, se 
describen accións, 
persoas, obxectos e 
lugares, e se manifestan 
opinións con expresións 
sinxelas, relativos a 
experiencias e a 
coñecementos propios 
da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

B3.4. Recoñecer a 
estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura), e comprender 
un repertorio elemental 
e básico de expresións 
fixas de confirmación 
ou denegación, obriga, 

relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal ou educativo 
(por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou 
becas). 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.4. Identifica en 
lecturas adaptadas as 
liñas xerais do 
argumento, o carácter 
dos personaxes e as 

CCL 

CAA 

CSC 
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B3.2. Recoñecemento da 
estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura). 

coñecemento, 
necesidade e permiso 
utilizadas para a 
concesión dunha bolsa, 
a confirmación dun 
pedimento, a reserva 
dun hotel, etc.  

B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, en formato 
impreso ou en soporte 
dixital, ben estruturados 
e de curta ou media 
extensión, escritos nun 
rexistro formal, informal 
ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns, temas 
de interese ou relevantes 
para os propios estudos 
ou as ocupacións e que 
conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico 

características do lugar e 
o tempo en que se 
desenvolven. 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.6. Entende o 
esencial de 
correspondencia formal 
institucional ou 

CCL 

CAA 
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xeral de uso común. comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por 
exemplo, mentres 
organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, 
confirmación dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.7. Entende 
información específica 
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta (glosarios, 
dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, 
que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións 
que axuden á 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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comprensión sobre 
temas relativos a 
materias educativas ou 
asuntos relacionados 
coa súa especialidade ou 
cos seus intereses. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

b 

c 

f 

B4. Estratexias de 
produción:  

Planificación:  

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

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

B4.1. Coñecer, seleccionar 
e aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
elaborar textos escritos 
sinxelos de lonxitude 
breve ou media 
(elección da persoa 
destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, 
redacción do borrador, 
revisión do texto e 
versión final), 
incorporando esquemas 
e expresións de textos 
modelo con funcións 
comunicativas similares 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, na que describe 
experiencias e 
sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades 
e experiencias presentes 
e pasadas; e intercambia 
información e opinións 
sobre temas concretos 
nas súas áreas de 
interese persoal ou 
educativo. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos 
escritos, para elaborar os propios 
textos. 

Execución:  

Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

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 
sinxelas e breves con 
información, instrucións 
e indicacións básicas e 
opinións sinxelas, 
relacionadas con 
actividades cotiás ou do 
seu interese. 

B4.4. Producir 
correspondencia formal 
para solicitar ou dar 
información relativa a 
bens e servizos, a partir 
de modelos sinxelos e 
básicos, actuando como 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 

CCL 



 Segunda Lingua Estranxeira I. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

dispoñibles.  

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

Revisión: 

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e 
aos signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

B4.2. Elaboración de 
cartas formais 
respectando a súa 
estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 

mediación lingüística 
(adecuada ao seu nivel 
escolar), de ser o caso, 
cunha presentación do 
texto limpa e ordenada. 

B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte dixital, textos 
de estrutura clara, 
breves ou de extensión 
media, sobre asuntos 
cotiáns ou temas de 
interese persoal ou 
educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou 
informal, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións 
ortográficas e os signos 
de puntuación máis 
comúns, e amosando un 
control razoable de 
estruturas e un léxico de 
uso frecuente de 
carácter xeral. 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 
informes expositivos 
moi breves e sinxelos 
nos que dá información 
esencial sobre un tema 
educativo, facendo 
breves descricións e 
narrando 
acontecementos 
seguindo unha estrutura 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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carta, despedida e 
sinatura.  

B4.3. Elaboración de 
informes expositivos 
elementais e breves, 
organizados nunha 
estrutura básica que 
inclúa unha introdución, 
o corpo do informe, a 
conclusión e a 
bibliografía. 

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

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

a 

b 

c 

f 

p 

B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 

Sons e fonemas 
vocálicos. 

Sons e fonemas 
consonánticos e as 
súas agrupacións.  

B5.1. Expresarse coa 
suficiente fluidez para 
que poida seguirse sen 
moita dificultade o fío 
do discurso, aínda que 
poidan producirse 
pausas para planificar o 
que se vai dicir e, en 
ocasións, haxa que 
interromper e reiniciar a 
mensaxe para 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Procesos fonolóxicos 
máis básicos.  

Acento fónico dos 
elementos léxicos 
illados e na 
oración. 

B5.2. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: 

Uso das normas 
básicas de 
ortografía da 
palabra. 

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

reformulala en termos 
máis sinxelos e máis 
claros para a persoa 
interlocutora. 

B5.2. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de formato 
de uso moi frecuente, en 
textos escritos en 
diferentes soportes, coa 
corrección suficiente 
para non dar lugar a 
serios malentendidos, 
aínda poidan cometerse 
erros que non 
interrompan a 
comunicación. 

B5.3. Utilizar para a 
comprensión e 
produción de textos 
orais e escritos os 
coñecementos 

de palabras e frases. 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

Achegamento aos 
hábitos e ás 
actividades de 
estudo, traballo e 
lecer, condicións 
de vida e relacións 
interpersoais (no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 

socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos á 
vida cotiá (hábitos e 
actividades de estudo, 
traballo e lecer), 
condicións de vida e 
contorno, relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual e 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes e valores), 
axustando a mensaxe á 
persoa destinataria e ao 
propósito comunicativo, 
e amosando a 
propiedade e a cortesía 

linguas. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 

CCL 

CAA 

CSC 
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institucional); o 
contorno 
xeográfico básico 
(clima, rexións) e 
referentes artístico-
culturais (feitos 
históricos e 
personaxes 
salientables). 

Recoñecemento de 
valores, crenzas, 
actitudes e 
tradicións 
fundamentais, e 
calquera outro 
aspecto cultural de 
interese, así como 
os aspectos 
culturais básicos 
que permitan 
comprender os 
países onde se fala 
a lingua estranxeira 
e actuar neles 

debidas. 

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 

información, agradecer, 
desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.), 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, propios do 
seu nivel escolar 
suficientes para 
comunicar con eficacia. 

 

CCEC 
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adecuadamente. 

Identificación 
dalgunhas 
similitudes e 
diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos 
costumes cotiáns 
entre os países 
onde se fala a 
lingua estranxeira e 
o noso. 

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

B5.4. Plurilingüismo: 

Identificación de 

ou culturais. 

B5.6. Distinguir e levar a 
cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes 
básicos das devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso máis 
habitual, así como os 
seus significados 
asociados (por exemplo, 
utilizar unha estrutura 
interrogativa para facer 
unha suxestión), e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos sinxelos 
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, 
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similitudes e 
diferenzas entre as 
linguas que coñece 
para mellorar a súa 
aprendizaxe e 
lograr unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

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

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

B5.7. Recoñecer e utilizar 
un repertorio léxico de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións de uso moi 
frecuente suficiente para 
comunicar no seu nivel 
escolar. 
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plurilingüe. 

B5.5. Funcións 
comunicativas:  

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

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

Narración de 
acontecementos e 
descrición de 
estados e situacións 
presentes, e 
expresión moi 
básica de sucesos 
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futuros.  

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

Expresión do 
coñecemento, o 
descoñecemento e 
a certeza.  

Expresión da vontade, 
a intención, a orde, 
a autorización e a 
prohibición.  

Expresión do interese, 
a aprobación, o 
aprecio, a 
satisfacción e a 
sorpresa, así como 
os seus contrarios.  
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Establecemento e 
mantemento 
básicos da 
comunicación e a 
organización 
elemental do 
discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común 
relativo a aspectos 
culturais variados:  

Vida cotiá: 
alimentación 
(pratos e produtos 
típicos, costumes 
alimentarios, tabús, 
convencións 
sociais, horarios 
etc.); familia e 
amizades; 
actividades de 
lecer; viaxes e 
transportes; festas e 
celebracións; saúde 
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e educación; 
compras e 
actividades 
comerciais. 

Bens e servizos 
básicos. 

Contorno: clima, 
campo, cidade e 
lugares máis 
representativos. 

Tecnoloxía: aparellos 
de uso cotián.  

Calquera outro que se 
considere de 
interese. 

Expresións fixas e 
enunciados 
fraseolóxicos 
básicos e moi 
habituais. 

B5.7. Estruturas sintáctico-
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discursivas propias de 
cada idioma. 

 

3.- CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, 
tout de même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo 
indirecto. 

Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que). 

Exclamación (Que, Hélas!) 

Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 

Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 

Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, chaque, tous les); incoativo, 
terminativo. 



Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain); necesidade; 
obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire 
qqch); intención/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait 
couper les cheveux); condicional (conditionnel présent) ; cortesía. 

Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; 
pronomes persoais OD e OI, "en", "y"; proposicións adxectivais); a cualidade; a posesión. 

Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 

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

Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); divisións (dans les années, quinzaine); indicacións de tempo (au début, à la fin, en début 
de semaine); duración (matinée, journée, soirée); anterioridade (jusqu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); 
secuenciación (premièrement, deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, 
généralement, quelquefois, rarement, presque jamais).  

Expresión do modo (de cette manière, de cette façon- là). 

 

 

4.- OBXECTIVOS 

1. O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan 
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación 
superior. 

2. O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan: 



a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar una madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a 
igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudio e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar 
de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu entorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 
ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

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

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 



m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

 

       Esta materia debe de contribuír a que as alumnas e os alumnos desenvolvan as seguintes capacidades: 

- Comprender a información global e aquelas informacións específicas previamente requiridas  en textos  orais,  relativos  ás situacións habituais 
de comunicación  ou relacionados cos ámbitos específicos de estudo,   procedentes  dos  medios  de comunicación audiovisual apoiándose en 
claves lingüísticas e non lingüísticas. 

- Comprender as informacións de carácter xeral e específico contidas en textos   escritos   que  presenten  distintas  estruturas  organizativas, 
desenvolvendo  estratexias  persoais  que lles axuden  a acceder   á  información. 

- Participar en situacións habituais de comunicación utilizando, de forma oral  e  escrita,  a lingua  estranxeira  co fin de satisfacer  necesidades 
básicas,   atendendo  ás normas  da  comunicación  interpersoal  e mostrando interese por comprender e facerse comprender. 

- Ler de xeito autónomo e extensivo,  libros curtos e sinxelos que traten temas próximos ás súas necesidades e intereses. 

- Reflexionar sobre  o  funcionamento  da lingua  estranxeira  na comunicación,  como  forma  de mellorar a participación en intercambios 
comunicativos e a comprensión dos textos. 

- Recoñecer o valor das convencións socioculturais, lingüísticas e non lingüísticas propias da lingua estranxeira para a comprensión das 
mensaxes e utilizalas para que a comunicación sexa máis eficaz. 

- Utilizar estratexias que axuden a mellorar a comunicación e a controlar a propia aprendizaxe, aplicando a aprendizaxe da segunda lingua 
estranxeira ás estratexias adquiridas nas outras linguas do currículo. 

 



5.- COMPETENCIAS CLAVE 

As actividades de recepción, produción e interacción orais e escritas que conforman os estándares de aprendizaxe do currículo de segunda lingua 
estranxeira integran tanto as diversas competencias comunicativas específicas, cuxa activación conxunta permite a realización desas actividades 
como as competencias clave xerais correspondentes a cada etapa. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, en francés e  tamén con respecto ás linguas maternas. 

Por un lado, a aprendizaxe de segundas linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para producir resultados de 
carácter natural e directamente aplicables ao uso lingüístico no mundo real. 

Por outro, a reflexión consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias variadas que supón a aprendizaxe de segundas linguas pode 
estenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as competencias nestas para comprender, expresarse, interactuar e articular pensamentos e 
sentimentos sobre un mesmo, o outro, o entorno mental e físico no que se actúa e se constrúen as relacións como axente social.  

 

b) Competencias sociais, conciencia e expresión culturais 

O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e positiva destas relacións cos demais, visión que se materializa 
en actitudes de valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así 
como a apreciación do carácter relativo de costumes, prácticas e ideas, circunstancia  que debe entenderse como unha oportunidade única de 
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. 

As competencias sociais e cívicas, e a conciencia e expresión culturais, tanto as circunscritas aos contornos máis inmediatos como as propias de 
ámbitos cada vez máis amplos de actuación, forman así, parte das habilidades que comprende unha competencia intercultural integrada na 
aprendizaxe das linguas estranxeiras. 



 

c) Aprender a aprender 

O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e coherente 
os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os estudantes como falantes de lingua estranxeira mediante o uso da mesma; 
determinando o que necesitan aprender para alcanzar estes obxectivos, e indicando as estratexias que poden aplicar para conseguilo. Marcarse 
obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de construción de perfil persoal de competencias é, así mesmo, o primeiro paso para un 
desenvolvemento eficaz e autónomo ao longo da vida. 

 

d) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

O enfoque orientado á acción adoptado no currículo céntrase no alumno, que é quen aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto 
para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe na aula como as que demanda a comunicación real. Polo tanto, a materia de Lingua estranxeira 
contribúe decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa, en especial polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral 
e escrita, nas que, desde a súa mesma planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canal e con 
que medios, en que circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións dos interlocutores ou corresponsais, todo isto co fin de cumprir 
o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. 

A elección e aplicación consciente das estratexias de comunicación, de organización do discurso, de control sobre a súa execución e de 
reparación do mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas responsabilidades, encontrar seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a 
súa identidade, e regular o seu comportamento. 

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da interacción e o 
estímulo que supón comunicarse noutras linguas para confrontar novos retos ou resolver problemas en escenarios complexos, son fundamentais 
no desenvolvemento do espírito emprendedor. 



As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar 
o espírito emprendedor como actitude na vida incorporando actividades concretas nas que o alumno aprende a ser crítico, creativo e 
comprometido tamén nestes contextos. 

 

e) Competencia dixital 

A actividade lingüística realízase hoxe en día a través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no currículo como soportes naturais 
dos textos orais ou escritos que o alumno haberá de producir, comprender e  procesar, polo que a competencia dixital se entende como parte 
substancial da competencia comunicativa. 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes repercusións na maneira en que as linguas estranxeiras se ensinan e 
se aprenden, e as necesarias innovacións neste campo han de basearse nun novo concepto da lingua, que non é algo que simplemente se sabe, 
senón, fundamentalmente, algo que a persoa fai. 

 

f) Competencias clave en ciencia e tecnoloxía 

A lingua estranxeira, dentro dun sistema de ensino / aprendizaxe dinámico, pode contribuír á presentación de contidos e competencias en ciencia 
e tecnoloxía (como doutras áreas de coñecemento), facilitando e expandindo o acceso a datos, procedementos e técnicas de investigación; 
facendo posible un intercambio máis directo e frutífero entre comunidades científicas, e propiciando a construción conxunta do saber humano. 

 

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  



a) Comprensión de textos orais 

Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos de temas xerais, sobre asuntos cotiás en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se 
poida volver a escoitar o dito. 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto.  

 

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), condicións de vida e entorno, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual, proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización e ampliación da información (por ex. nova fonte, exemplificación…) 

 

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados asociados (p.e. unha estrutura interrogativa para expresar interese). 

 



Recoñecer o léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiás e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións de uso moi frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos. 

 

 

b) Produción de textos orais: expresión e interacción 

Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, nos que se intercambian información e opinións, se xustifican brevemente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda 
que se produzan pausas para planificar o que se vai dicir e en ocasións haxa que formular a mensaxe en termos máis simples e repetir ou 
reelaborar o dito para axudar á comprensión do interlocutor. 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais en monólogos ou diálogos breves ou de lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, recorrendo, entre outros, a procedementos como a reformulación, en termos máis sinxelos, do que se quere expresar 
cando non se dispón de estruturas ou léxico máis complexos en situacións comunicativas máis específicas.  

 

Incorporar á produción do texto oral en monólogo ou diálogo os coñecementos socioculturais ou sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, axustando a mensaxe ao destinatario, ao propósito 
comunicativo, e amosando a propiedade e a cortesía debidas. 



 

Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes comúns de ditas funcións e os patróns 
discursivos habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a información de maneira clara ou ampliala con exemplos. 

 

Mostrar un bo control sobre estruturas sintácticas e discursivas de uso máis común na comunicación oral, seleccionando entre elas as máis 
apropiadas en función do propósito comunicativo, do contido da mensaxe e do interlocutor. 

 

Coñecer e utilizar o léxico oral de uso máis común relativo a puntos comúns e a aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de expresións de uso frecuente na comunicación oral. 

 

Pronunciar e entoar de maneira clara e comprensible, aínda que ás veces resulte evidente o acento estranxeiro, ou se cometa algún erro de 
pronunciación que non interfira na comunicación. 

 

Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita dificultade o fío do discurso, aínda que poidan producirse pausas para 
planificar o que se vai dicir e en ocasións haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para reformulala en termos máis simples e máis claros para 
o interlocutor. 

 

Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados, utilizando as fórmulas ou indicacións máis comúns para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que poida darse certo desaxuste na colaboración co interlocutor, 



 

 

c) Comprensión dos textos escritos 

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, en formato impreso ou en soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiás, de temas de interese ou 
relevantes para os propios estudos ou ocupacións e que conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información, os puntos e ideas principais ou os 
detalles relevantes do texto. 

 

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e 
lecer), condicións de vida, e relacións interpersoais (no ámbito educativo, ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e 
valores), así como os aspectos culturais básicos que permitan comprender información e ideas xerais presentes no texto. 

 

Distinguir a función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns 
discursivos de usos frecuente relativos á organización e ampliación da información (p.e.  nova fonte ou exemplificación). 

 

Aplicar á compresión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas e discursivas de uso frecuente na 
comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p.e. unha estrutura interrogativa para demostrar interese). 



 

Recoñecer o léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiás e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e 
un repertorio limitado de fórmulas e expresións de uso frecuente na comunicación mediante textos escritos. 

 

Recoñecer as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común e 
máis específico (p. e.©) e os seus significados asociados. 

 

 

d) Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos cotiás ou de interese persoal ou 
educativo, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación 
máis comúns e mostrando un control razoable de estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 

Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou media, p. e. 
incorporando esquemas e expresións de textos modelo con funcións comunicativas similares ao texto que se quere producir. 

 

Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, axustando a mensaxe, coa propiedade debida, ao destinatario e ao 
propósito comunicativo. 



 

Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de expoñentes habituais de ditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis común para iniciar e concluír o texto, organizar a información de maneira que resulte facilmente comprensible, ou 
ampliala con exemplos. 

 

Mostrar un bo control sobre un repertorio de estruturas sintácticas e discursivas comúns suficiente para comunicarse de forma sinxela pero coa 
debida eficacia, seleccionando entre elas as máis apropiadas en función da mensaxe, o propósito comunicativo e o destinatario do texto. 

 

Coñecer e utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotiás e aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses, 
estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de fórmulas e expresións de uso moi frecuente na comunicación por escrito. 

 

Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato de uso moi frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, coa corrección 
suficiente para non dar lugar a serios malentendidos, a pesar de que aínda se poidan cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O manual que se vai empregar este curso 2017/2018 por segundo ano é C’EST À DIRE A2 da editorial Santillana. Os recursos que compoñen este 
método son os seguintes: 

 
LIBRO DO ALUMNO: nas súas primeiras páxinas explícanse as bases metodolóxicas do proxecto, descríbese a estrutura das unidades 
didácticas e preséntase esquematicamente a secuencia dos contidos. 



Comezamos por unha Unidade 0 para reflexionar sobre os obxectivos da aprendizaxe, sensibilizar ás diferenzas oral / escrito e facilitar a 
adquisición de contidos de primeira necesidade: saúdos, números... 
Tras esta introdución, desenvólvense 6 unidades didácticas, cada unha delas organizada da seguinte maneira: 

Unha portada con ilustración temática e contidos: competencias, actos de fala, tarefa final e estratexias. Trátase dun verdadeiro contrato 
de aprendizaxe.    

O apartado “Situations” onde hai documentos gravados para presentar os contidos en contexto cun adestramento sistemático á 
comprensión oral, e tamén documentos escritos auténticos. 

O apartado “Grammaire”: para observar os fenómenos lingüísticos en contexto, analizar e interiorizar as regras, antes de poñelas en 
práctica mediante exercicios. 

O apartado “Lexique et prononciation”: descubrimento activo do vocabulario por campos semánticos, reutilización con actividades 
comunicativas; prácticas de discriminación fonéticas.  

O apartado  “Société” con textos que conteñen información sociocultural complementaria apoiados nun vídeo. 
O apartado “Compétences”: actividades para “apropiarse” o idioma, para desenvolver cada unha das competencias nomeadas como o fan 

os alumnos: “escoitar”, “falar” (monólogo e interacción), “ler” e “escribir”; con axudas para recordar todo o aprendido en relación con cada 
situación e acto de fala; con pistas de reflexión sobre as mellores estratexias.  

O apartado “Tâche finale”: un proxecto auténtico para desenvolver a capacidade de traballo colaborativo, integrar contidos e personalidades, 
cun fin concreto.  
Avaliacións contidas no manual: 
Son 3 e corresponden aos contidos das unidades 1 -2; 3 – 4; 5 – 6. Sitúanse por tanto en tres momentos do ano que se poden corresponder co final 
de cada trimestre. Poderán servir de “examens blancs” ou preparación á avaliación que propoña o profesor. 
O seu formato de avaliación por competencias achégaas ás probas oficiais do DELF. Para o día a día e a avaliación formativa, dispón de “bilans” 
de corte máis lingüístico e dun xerador de avaliacións. 
Compendio gramatical: 
Os puntos gramaticais fundamentais recóllense de forma independente ao final do libro para unha consulta rápida, ou un repaso xeral antes dun 
exame por exemplo. 
Por outra parte, para cada punto indícase o número da lección de referencia, para facilitar unha volta ao apartado onde se analiza o fenómeno 
lingüístico con máis profundidade e se contextualiza a través de exemplos e exercicios.  
Cadro de conxugacións: 
Os verbos máis usuais, por orde alfabética, para unha consulta cómoda. 
Transcricións: 



Textos das gravacións que non figuran nas leccións. 
 

CADERNO DE EXERCICIOS, cun CD audio para que os alumnos poidan practicar fóra da aula a lingua oral.  
Caderno de exercicios: 
Presenta actividades diversas para cada lección, mantendo a mesma estrutura que o libro.  
Supón unha interesante ferramenta de traballo persoal, fundamental para conseguir resultados. 
Contén as transcricións das actividades audio. 
Tamén contén unhas páxinas “Portfolio” para que os estudantes se poidan autoavaliar. 
Solucionario: 
As solucións dos exercicios dáse nun caderniño independente, para un fácil manexo.    
CD audio: 
O caderno ten exercicios de fonética, gravados naturalmente. 
Tamén ofrece, na sección “Compétences”, documentos orais  semellantes aos do libro do alumno, para os que queren reforzar a súa competencia 
de comprensión oral. 
 

8.- TEMPORALIZACIÓN  

O manual que se vai utilizar está composto de 6 unidades, polo que o reparto farase da seguinte maneira: 

 Primeiro trimestre: Unidades 0 (setembro), 1 (outubro), 2 (novembro, decembro) 

 

Segundo trimestre: Unidades 3 (xaneiro-febreiro), 4 (febreiro-marzo) 
 
Terceiro trimestre: Unidades 5 (abril-maio), 6 (maio-xuño) 

 
 

 



9.- CONCRECIÓN DO PROXECTO CURRICULAR POR UNIDADES.  

UNIDADE 1 

Título: Portraits 

Temporalización: outubro 2017 

Obxectivos:  

Describir unha persoa 

Formular definicións 

Atraer a atención de alguén 

Expresar a certeza ou a ignorancia 

Felicitar, animar e consolar a alguén 

Diferenciar os rexistros da lingua 

Contidos: o futuro simple, o imperativo e a colocación dos adverbios 

Léxico: A aparencia física. A roupa. O carácter. 
 
Pronuncia: a entoación e o acento de insistencia. 

Estándares de aprendizaxe 

Comprender de maneira global un documento relativamente extenso. 



Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Aprender a autoavaliarse 

Aprender saúdos en diferentes países francófonos. 

Historia de apelidos franceses, normativa. 

Indicadores de logro 

Comprender unha conversa entre compañeiros de traballo e un programa de radio 

Participar nunha conversa entre amigos 

Facer o retrato dun amigo oralmente 

Comprender textos escritos dunha revista 

Comprender e redactar o retrato dunha persoa coñecida 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipoloxía, obxectivo, contido xeral. 

Afinar a comprensión para poder comentar a personalidade das persoas descritas no programa. 

Describir (físico e personalidade) unha persoa do entorno familiar. 

Describir persoas sen dicir a súa identidade / Resolver as adiviñas. 

Describir problemas interpersoais e pedir/dar consellos.   

Descubrir a personalidade dos demais a través de xogos.  

Identificar a natureza de varios testemuños persoais publicados en Internet e extraer as informacións principais. 



Redactar e ilustrar unha ficha descritiva dun personaxe famoso. 

Valorar a importancia da atención e concentración na escoita de documentos orais. 

Desenvolver unha actitude positiva perante o traballo colaborativo (tarefa final). 

 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que a aprendizaxe serve para desenvolver habilidades sociais: entablar relación con persoas, preguntar por unha persoa, darse a coñecer…  

Comprobar que non se poden facer cousas, comunicar sen adquirir coñecementos nin pararse en aspectos formais. 

 

Competencias sociais e cívicas 

Afianzar a confianza nun mesmo: considerar a clase como un lugar no que un pode aportar tanto como recibir e, por tanto, ver reforzada a auto-estima. 

Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou nun grupo pequeno, respectar as opinións. 
Participar de maneira positiva en xogos e tarefas colaborativas.  

Respectar as normas de clase e fomentar a sociabilidade dentro da aula: saúdos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, co profesor). 

Aceptar a diversidade cultural: comprender outros códigos sociais (saúdos e rexistros). 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Exercer o sentido da organización, dentro do grupo e para un mesmo, nunha tarefa colaborativa final.  

Competencia dixital  



Dentro da aprendizaxe, tanto nas actividades de recepción como para as de produción, aprezar e respectar as características dos textos e mensaxes segundo o 
canal e o formato.   

Para realizar as actividades de produción, sistematizar a búsqueda de información e documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios persoais de 
opinión (blogs, por exemplo) e sitios oficiais. 



 

UNIDADE 2 

Título: Péripeties 

Temporalización: novembro-decembro 2017 

Obxectivos 

Pedir a alguén que conte algo 

Relatar feitos 

Pedir e dar precisións 

Manifestar a súa inquedanza 

Propor e pedir axuda 

Pedir e dar unha cita 

Contidos 

Pasado composto (passé composé) 
Pronomes relativos: qui, que, où (repaso); dont 
 
Léxico 

Actividades cotiás. 

Incidentes. 



Resolución de problemas.  

Pronuncia 
As vogais 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
Identificar nun texto as estructuras e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Compensar a falta de vocabulario. 

Co-avaliar as producións de grupo. 

Comprender a afición dos franceses polo bricolaxe.  

 

Indicadores de logro 

Comprender unha anécdota, o sentido literal e a comicidade da situación. 

Contar unha anécdota de vacacións a un(a) veciño(a). 

Xogo de rol:  

- por teléfono, pedir explicacións /explicar un retraso, pedir/ofrecer axuda.  

- por teléfono, pedir explicacións /explicar un retraso, pedir desculpas.  

- pedir cita nun taller de coches. 

Tarefa final: interactuar para organizar a tarefa, presentar os traballos de maneira colectiva, avaliar conxuntamente 



Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que a aprendizaxe serve para desenvolver as habilidades sociais máis variadas: resolver problemas, informar…  

Comprobar que non se pode comunicar sen adquirir coñecementos nin pararse en aspectos formais. 

 

Competencias sociais e cívicas 

Repartir as tarefas e obligacións na casa.  

Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou nun grupo pequeno,  

Participar de maneira positiva nunha tarefa final colaborativa.  

 

Aprender a aprender 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desenvolver actitudes positivas ante situacións adversas, resolver problemas. 

Exercer o sentido da organización, dentro do grupo e para un mesmo, nunha tarefa colaborativa final. 

Competencia dixital  

Dentro da aprendizaxe, tanto nas actividades de recepción como para as de produción, aprezar e respectar as características dos textos e mensaxes segundo o 
canal e o formato.   



Para realizar as actividades de produción, sistematizar a búsqueda de información e documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios persoais de 
opinión (blogs, por exemplo) e sitios oficiais. 



 

UNIDADE 3 

Título: Souvenirs 

Temporalización: xaneiro-febreito 2018 

Obxectivos 

Facer descricións, situar feitos no pasado. 

Contar feitos pasados, facer un relato. 

Dar a súa opinión. 

Facer unha apreciación. 

Felicitar a alguén. 

Contidos 
Imperfecto 
Oposición passé composé / imperfecto 
O pluscuamperfecto 
 
Léxico 
As idades da vida. 

Parentescos. 

Lecer 

Vida escolar. 



Pronuncia 
 

Os sons [b], [d], e [g]. 

 
 
Estándares de aprendizaxe   
 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Mellorar a produción escrita. 

Co-avaliar as producións dos compañeiros, con criterios claros. 

Informarse sobre os ritmos escolares en Francia e o baccalauréat 

 

Indicadores de logro 

Comprender unha conversación: as informacións principais e algúns detalles. 

Producir un texto escrito onde evoque a súa infancia, contar cómo era. 

A partir dunha foto de viaxe, recordar a situación e os acontecementos. 

Contar a historia persoal dun reencontro. 

Felicitar a alguén por teléfono. 

Comparar cun compañeiro a formación académica recibida, comentar. 



Tarefa final: A partir dunha foto de viaxe, recordar a situación e os acontecementos e contestar a preguntas. 

Comprender a entrevista dunha actriz publicada nunha revista: información principal e detalles. 

Facer unha entrevista a unha persoa real ou ficticia, redactando preguntas e respostas. 

 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que a aprendizaxe serve para aprender a desenvolver competencias sociais en diversos soportes, oralmente ou por escrito, de maneira informal ou 
a través da literatura, para darse a coñecer, coñecer mellor a alguén… 

Competencias sociais e cívicas 

Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou nun grupo pequeno.  

Participar de maneira positiva nunha tarefa final colaborativa.  

Adoptar actitude xenerosa ante as producións dos compañeiros, pero seguindo criterios: por exemplo, no momento de co-avaliar unha tarefa final. 

 

Conciencia e expresión artísticas 

Valorar a calidade dun texto literario. 

 

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Exercer o sentido da organización, dentro do grupo e para un mesmo, nuhna tarefa colaborativa final.  



 

Competencia dixital  

Dentro da aprendizaxe, tanto nas actividades de recepción como para as de produción, aprezar e respectar as características dos textos e mensaxes segundo o 
canal e o formato.   

Para realizar as actividades de produción, sistematizar a búsqueda de información e documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios persoais de 
opinión (blogs, por exemplo) e sitios oficiais. 

 

 

 

 

UNIDADE 4 

Título: Transformations 

Temporalización: febreiro-marzo 2018 

Obxectivos:  

Interromper a alguén. 

Pedir consellos. 

Facer recomendacións. 

Pedir e dar precisións. 



Expresar emocións e sentimentos. 

 

Contidos:  

A expresión do lugar. 

O futuro anterior. 

A negación. 

A restrición. 

 

Léxico: Ordenación urbana. 

Cambios persoais. 

Pronuncia 
Consoantes en posición final. 

 
Estándares de aprendizaxe 
 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Como sacar o significado de palabras novas. 

Como co-avaliar as producións de grupo. 

Coñecer a cidade belga de Liège. 



Comentar a evolución do papel dos pais. 

Coñecer a evolución dos medios de comunicación (teléfono, redes sociais…) 

 

 

Indicadores de logro 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprendelos globalmente e avaliar o estado de ánimo dos locutores. 

Tarefa final: Presentar unha proposta na asemblea dunha ONG 

Xogos de rol:  

- Nunha visita guiada da escola, do barrio… desempeñar o papel de guía ou de turista. 

- Preguntar por teléfono a un amigo polo seu lugar de residencia e as características do mesmo, antes de mudarse a ese mesmo barrio. Pedir e dar 
consellos. 

- Consultar un especialista sobre un cambio de imaxe persoal.  

- Contar unha experiencia de cambio de vida radical, persoal ou dun coñecido. 

Tarefa final: reflexionar e debater sobre o futuro, facer propostas para sometelas a unha ONG.  

Comprender un extracto literario: comprender as informacións principais e interpretar os sentimentos da narradora.    

Escribir un texto persoal, presentando un lugar ligado á infancia, analizando os sentimentos pasados e actuais ligados ao mesmo. 

 

Competencias clave 



Competencia lingüística 

Comprobar que a aprendizaxe serve para aprender a desenvover competencias lingüísticas en diversos soportes e diversas situacións: cara a cara / teléfono, 
televisión, foros virtuais… 

Competencias sociales y cívicas 

Desevolver compromiso con ONG ou outros foros de reflexión sobre o futuro, o das cidades en particular. 

Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou  nun grupo pequeno.  

Participar de maneira positiva nunha tarefa final colaborativa.  

Adoptar actitude xenerosa pero tamén obxectivamente racional ante as producións dos compañeiros, pero seguindo criterios: por exemplo, no momento de co-
avaliar unha tarefa final.  

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Exercer o sentido da organización, dentro do grupo e para un mesmo, nunha tarefa colaborativa final.  

Competencia dixital  

Dentro da aprendizaxe, tanto nas actividades de recepción como para as de produción, aprezar e respectar as características dos textos e mensaxes segundo o 
canal e o formato.   

Para realizar as actividades de produción, sistematizar a búsqueda de información e documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios persoais de 
opinión (blogs, por exemplo) e sitios oficiais. 

 

 

 



UNIDADE 5 

Título: Que d’émotions! 

Temporalización: abril-maio 2018 

Obxectivos: 

Expresar emocións e sentimentos. 

Compadecerse de alguén, consolalo e animalo. 

Aconsellar a alguén 

Presentar excusas 

Contidos:  

Subxuntivo presente. 

A comparación (repaso). 

Léxico 

Emocións. 

Defectos e virtudes. 

O amor. 

Pronuncia 

As vogais nasais. 



Estándares de aprendizaxe  
 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Como expresar sentimentos. 

Como co-avaliar as producións de grupo. 

Recoñecer representantes da canción francesa, de hoxe e de onte. 

 

Indicadores de logro 

Comprender as respostas de 3 persoas entrevistadas sobre cualidades e defectos da xente: comprensión global e detallada.  

Comprender globalmente a letra de cancións, apreciar as correspondencias letra/música/ritmo… 

Expresar a súa propia opinión sobre cualidades e defectos da xente. 

Contar unha experiencia persoal de alegría ou felicidade. 

Tarefa final: redactar unha mensaxe de petición de axuda ante un problema persoal. 

Xogos de rol: 

- Animar a un amigo que está deprimido. 
- Telefonar a un amigo para pedirlle perdón por un momento de  intransixencia. 

 

Contar a un compañeiro unha experiencia persoal de medo, comentar. 

Falar da súa familia e comparar cos compañeiros. 



Entrevistar os compañeiros / Contestar a preguntas sobre a arte de disfrutar da vida. 

Comprender un extracto literario: información principal e detalles. 

Comprender letras de cancións, aprezando as características de estilo.  

Tarefa final: comprender mensaxes nun blog de axuda psicolóxica. 

Relatar unha experiencia persoal de malentendido causado por diferencias culturais. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que a aprendizaxe serve para aprender a desenvolver competencias lingüísticas en diversos soportes e diversas situacións: cara a cara / teléfono, 
radio; e por escrito, para buscar información (guías turísticas, Internet…) ou comunicar (blogs, postais, SMS…). 

Competencias sociais e cívicas 

Descubrir diferencias de comportamento (lingüístico entre outros) entre diferentes países e sociedades. Respectalas e valorar a importancia de coñecelas para 
unha boa interpretación do discurso e asegurar unha boa comunicación.  

Valorar as iniciativas de calquera grupo ou rede que se implique na axuda aos demais.  

Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou nun grupo pequeno.  

Participar de maneira positiva nunha tarefa final colaborativa.  

Adoptar actitude empática á vez que rigurosa ante as producións dos compañeiros, compartindo todos os mesmos criterios: por exemplo, no momento de co-
avaliar una tarefa final. 

Consciencia e expresión artísticas 

Valorar as producións dalgúns representantes da canción francesa.  



Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Exercer o sentido da organización, dentro do grupo e para un mesmo, nunha tarefa colaborativa final: na tarefa desta unidade, con maior motivo, xa que se 
trata de facer varias propostas de viaxes moi diferentes e de defender a súa para que a viaxe se chegue a realizar.  

 

Competencia digital  

Dentro da aprendizaxe, tanto nas actividades de recepción como para as de produción, aprezar e respectar as características dos textos e mensaxes segundo o 
canal e o formato.   

Para realizar as actividades de produción, sistematizar a búsqueda de información e documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios persoais de 
opinión (blogs, por exemplo) e sitios oficiais. 

 



 

UNIDADE 6 

Título: Côté cuisine 

Temporalización: maio 2018 

Obxectivos:  

Facer apreciacións. 

Dar a súa opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

Contidos: 

Formas interrogativas (repaso). 

Pronomes interrogativos. 

Pronomes demostrativos. 

Léxico: 

A cociña 

As receitas 

Pronunciación: 

As vogais nasais (2) 



 

Estándares de aprendizaxe 
 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para determinados actos de fala. 

Como utilizar un dicionario bilingüe. 

Como co-avaliar as producións de grupo. 

 
 
Indicadores de logro 
 

Coñecer a importancia da comida en Francia na vida cotiá. 

Recoñecer as tradicións de consumo de certos alimentos e guías gastronómicas. 

Coñecer os costumes culinarios en Suíza. 

Comprender unha entrevista relativamente longa (comida en Suiza): informacións principais e algúns detalles. 

Falar dos seus gustos e preferencias en materia culinaria, do seu perfil de gastrónomo. 

Nunha comida entre amigos, comentar os pratos. 

Comentar entre amigos os costumes de cada un cando fai a compra para preparar unha comida. 

Xogo de rol (3persoas): nun programa radiofónico sobre alimentación, o animador recibe a un especialista en nutrición que contesta ás preguntas dun auditor.   

Tarefa final: negociar para escoller temas e repartir tarefas. 



Comprender un artigo periodístico, relativamente extenso, sobre a alimentación do futuro: informacións principais e algúns detalles, a pesar da riqueza do 
léxico. 

Tarefa final: comprender artigos (prensa xeral ou especializada, Internet) relacionados coa alimentación, para sacar información e encontrar modelos de 
redacción. 

Participar nun foro sobre alimentación: dar receitas, consellos… 

Tarefa final: redactar un artigo para un dossier monográfico sobre alimentación nunha revista. 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística 

Comprobar que a aprendizaxe serve para aprender a desenvolver competencias lingüísticas en diversos soportes e diversas situacións: cara a cara / teléfono e 
por escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa ou Internet…) ou comunicar (blog, foros…). 

Competencias sociais e cívicas 

Valorar a comida elaborada na casa e compartida coa familia, amigos, como elemento de convivialidade. 

Afianzar a confianza nun mesmo e na súa capacidade de aprendizaxe: progreso constante en comprensión oral e cada vez máis comprensión de numerosos 
tipos de documentos escritos. 

Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou nun grupo pequeno.  

Participar de maneira positiva nunha tarefa final colaborativa.  



Adoptar actitude empática á vez que rigurosa ante as producións dos compañeiros, compartindo todos os mesmos criterios: por exemplo, no momento de co-
avaliar unha tarefa final.  

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Exercer o sentido da organización, dentro do grupo e para un mesmo, nunha tarefa colaborativa final: na tarefa desta unidade, con maior motivo, xa que se 
trata de establecer regras de convivencia comuns, que conveñan a cada un. 

 

Competencia dixital  

Dentro da aprendizaxe, tanto nas actividades de recepción como para as de produción, aprezar e respectar as características dos textos e mensaxes segundo o 
canal e o formato.   

Para realizar as actividades de produción, sistematizar a búsqueda de información e documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios persoais de 
opinión (blogs, por exemplo) e sitios oficiais. 

 

 

 

10.- AVALIACIÓN INICIAL 

Utilizarase a unidade 0 do manual para realizar a avaliación inicial. Os obxectivos desta avaliación inicial son dous: 

- proporcionar ou recordar unha serie de elementos lingüísticos;  

- volver a poñer ao alumno en situación de aprendizaxe, fixando obxectivos de cara a unha nova etapa. 



Por tanto na unidade 0 os obxectivos son: 

- recoñecer o francés entre outras linguas, comprender e utilizar palabras e expresións de uso cotiá, comezar a comunicar en francés, saudar e 
despedirse. 

- como se van fixar os obxectivos de aprendizaxe.  

 

UNIDADE O. Título: Premiers contacts 

COÑECEMENTOS: 

Funcións comunicativas: Saudar, soletrear, contar, dar un número de teléfono 
Estructuras sintácticas: Ça va? / Comment ça s’écrit ? / Je m’appelle / Quelle est la date de…? /  C’est le… 
Léxico: Alfabeto francés. Días da semana. Meses do ano. Palabras da clase. 

 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación – Relación son / grafía:  

 

Patróns sonoros:  A “música” xeral do francés. Entoación afirmativa / Entoación interrogativa. 

Relación son / grafía: Os acentos franceses. Signos ortográficos (guión, diérese, apóstrofo). Unha letra especial: Ç. 
Paso do escrito ao oral (e viceversa): os números, os nomes de algunhas cidades de Francia.  

Estratexias de aprendizaxe (comprensión): Relacionar o francés e a lingua propia: 
-  tomar consciencia da proximidade de ambos idiomas: léxico común “transparente”; 

- identificar diferenzas e apoiarse nelas para memorizar e evitar erros: os números. 



- tomar consciencia da gran distancia que existe en francés entre oral e escrito.  

- como fixarse obxectivos de aprendizaxe. 

Aspectos culturais e sociolingüísticos: Saúdos e fórmulas de cortesía francesas. Siglas de institucións e servizos franceses / xerais. Cidades 
francesas. Como chamar por teléfono. 
 
Aptitudes e destrezas comunicativas: 
Comprensión de textos orales 

- Identificar o francés entre outros idiomas. 

- Identificar saúdos (en rexistro neutro ou familiar), nomes e apelidos de persoas. 

- Recoñecer o nome das letras do alfabeto e entender cando se soletrea unha palabra. 

- Identificar e anotar un número de teléfono. 

- Comprender as principais instrucións de clase (as do profesor). 

- Identificar os principais mensaxes útiles para a clase (preguntas ao profesor). 

Produción de textos orais: expresión e interacción 
Expresión 

- Presentarse. 

- Soletrear un apelido: o seu propio, o de personaxes franceses... 

Interacción  

- Saudar en diferentes rexistros, contestar a un saúdo. 



- Contestar a preguntas sobre horarios e datas (día da clase de francés, data de aniversario...). 

- Dar un número de teléfono. 

Comprensión de textos escritos 
- Ler un calendario. 

- Identificar fórmulas correntes e útiles na clase (para dirixirse ao profesor). 

- Comprender as instrucións das actividades do libro. 

- Interpretar siglas correntes. 

- Comprender un documento sobre motivacións posibles para aprender francés, para poder elixir unha opción e situarse persoalmente. 

Produción de textos escritos 

- Escribir ao ditado un nome deletreado 

- Escribir uns números de teléfono de lugares concretos ao ditado 

 - Escribir respostas sinxelas no caderno de exercicios. 
 
Actitudes   
 

- Demostrar unha actitude positiva cara ao aprendizaxe do francés e á comunicación en xeral. 

- Entender a necesidade de comprender e de utilizar a lingua dunha maneira positiva e socialmente responsable. 

Competencias clave: 



a- Competencia lingüística  

- Comprobar que a aprendizaxe será útil: aprender os números para contar, aprender o nome das letras para soletrear o seu nome... 

-  Comprobar que non se poden facer cousas ou comunicar sen adquirir coñecementos nin pararse en aspectos formais. 

 

b.- Competencias sociais e cívicas 

- Afianzar a confianza nun mesmo: aceptar o proceso de aprendizaxe, considerar a clase como un lugar no que un pode achegar tanto como 
recibir e, por tanto, ver reforzada a autoestima. 

- Participar e compartir a experiencia colectiva da aprendizaxe: aceptar obxectivos comúns, traballar en parella ou  nun grupo pequeno, respectar 
as opinións (motivacións para estudar francés). 

- Respectar as normas de clase e fomentar a sociabilidade dentro da aula: saúdos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, co profesor). 

- Aceptar a diversidade cultural: comprender outros códigos sociais (saúdos e rexistros) 

c.- Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

- Reflexionar sobre varias razóns para estudar francés ligadas á  mellora da situación profesional: aumentar as posibilidades de encontrar un 
traballo, obter un posto no estranxeiro, estudar nun país francófono, integrar un sector internacional. 

 

 

 

 



11.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Débese ter en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa  en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo 

elementos positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo isto axúdanos: os alumnos, en tanto que individualidades por 

separado, progresan a ritmos distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou sociais). 

 

O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, e dálle un tratamento globalizado ao traballo por medio de: 

 A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 

 As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 

 A planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser 

traballados polos alumnos con diferentes niveis. 

 As actividades do caderno de exercicios permítenlles aos alumnos tomar decisións e desenvolver a súa autonomía. 

 O fomento da participación e a colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre 

todo, en equipo. Unha actitude positiva de traballo e unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu 

rendemento posterior. O profesor axudará a que os alumnos sexan conscientes disto. 

 

 

 

 



 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 O departamento de Francés quere celebrar o día 20 de marzo a festa da Francofonía animando os alumnos de Francés a participar nun 

festival dedicado este ano a Francia. Trátase de dar a coñecer mellor a cultura francesa: literatura, música, costumes, gastronomía, símbolos… 

Cada alumno ou grupo de alumnos pode incidir nun aspecto diferente e compartir cos demais o que eles aprenderon sobre Francia. 

 

13.- TEMAS TRANSVERSAIS 

 

Educación moral e cívica 

Educación para a paz e a convivencia 

Educación para o consumidor. 

Educación medioambiental. 

Educación para a igualdade de sexos. 

 Educación vial 
 



 

 

 

14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao remate de cada unidade, farase un exame que comprenderá catro partes: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión 
escrita. Por tanto faranse dúas probas deste tipo ao trimestre. O resultado será sempre a media aritmética de tódalas probas. 

Por tanto, faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as catro destrezas da lingua (comprensión e expresión escritas, comprensión e 
expresión orais): no primeiro trimestre sobre os contidos das unidades 1 e 2, no segundo sobre a 3 e a 4 e no terceiro trimestre sobre a 5 e a 6. 

A diario, na aula, avaliarase a progresión do alumno mediante a lectura, a comprensión do lido, preguntas e respostas orais, saídas ao encerado, 
corrección de exercicios e textos escritos. 

Terase en conta tamén o comportamento, o respecto cara ao profesor e aos compañeiros, o cumprimento das normas establecidas polo profesor, a 
realización das tarefas en casa e na aula, a participación activa na clase e o coidado e a limpeza do material. 

 

15.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 Os alumnos irán facendo a diario pequenas probas na clase, tanto orais como escritas, polo que terán notas diarias. 

 Terase moi en conta nesa nota diaria de clase a actitude do alumno: seguimento das normas establecidas polo profesor, puntualidade, 
comportamento, respecto, interese, limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa. Se un alumno 
non permite coa súa actitude o normal desenvolvemento das clases non poderá aprobar esta materia. 



Faranse dúas probas  trimestrais. A segunda serve de recuperación da primeira. A nota final do trimestre englobará a media entre as dúas 
probas trimestrais. A esta nota final de trimestre sumaráselle un punto se as notas diarias de clase son positivas, e restaráselle un punto se esta 
nota é negativa. 
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1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e 
transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito 
de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo; como 
medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste 
marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito 
educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e 
achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e 
a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o 
intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia non 
só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro 
deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques 
das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do 
Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se 
desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o 
informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e 
interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia Intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 
mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 
competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar. 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais 
transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos 
sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o 
alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará 
transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 
lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, 
desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, 
ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a 
lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, así, a inferencia de 
significados e o desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, 
o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto 
polos dereitos fundamentais. 



No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo 
integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan igualmente utilizados nas 
actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos 
diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento 
morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser 
transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das 
normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as 
normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a situación 
de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua 
de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos 
cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, 
cun grao crecente de formalidade e complexidade.  
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o 
desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que 
as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto 
implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e 
literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero 
hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou 
ben ser presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar 
innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e 
de Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas nas 
que un/unha aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só 
evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a 
tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e 
comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, xa que o 
coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, 
para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado 
destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. 
Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 
ambientais. 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base 
para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a 
comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen 
esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos diferentes aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, 
como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe 
en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e 
fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  



Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o profesorado é 
un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, 
promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para 
decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades 
lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia 
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, achegan as ferramentas e os 
coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses 
coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen 
instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a 
comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e 
creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas e ao coñecemento doutras épocas e 
culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento de si 
mesmos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia comunicativa que 
lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de 
usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas 
opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica de obras literarias. 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, 
supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou 
máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos e 
produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un 
quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as 
experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas 
comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o 
conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o 
grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e 
descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
  

 
 

 

 

 

 



 

2.- RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE  AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

 

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

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

Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema.  

Identificación de palabras clave. 

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

Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

Inferencia do significado probable das 
palabras ou das frases que descoñece, a 
partir do contexto e das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece á lingua estranxeira. 

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

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, seguir instrucións ou indicacións, 
identificar persoas, obxectos e lugares 
descritos cun vocabulario básico) emitidas 
cara a cara, gravadas ou en soporte 

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

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

multimedia, sobre situacións habituais de 
comunicación, se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

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

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. 

CAA 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación: 

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

Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa 

Execución: 

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

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

Expresión da mensaxe con claridade, 
coherencia básica e estrutura adecuada, e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás 

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 

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 
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fórmulas de cada tipo de texto memorizados 
e traballados na clase previamente.  

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

Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de significado 
parecido.  

Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da lingua 
meta.  

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou 
realización de accións que aclaran o 
significado.  

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

Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, 

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. 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CCEC 
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etc) de valor comunicativo.  

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

B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación (chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compravenda, 
etc.), igualmente cotiás e moi básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

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

Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 

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, 

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, 

CCL 

CAA 
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experiencias noutras linguas. 

Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

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

billetes de transporte, entradas, etiquetas ou 
xogos coñecidos. 

horarios, catálogos e listas de prezos. CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación: 

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

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

Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

Execución: 

Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

Organización do texto en parágrafos curtos 

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. 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por 

CCL 

CAA 
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abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado 
ou a idea global. 

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

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

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

Revisión: 

Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (felicitar, informar, preguntar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en 
formato dixital, cunha presentación limpa e 
ordenada. 

CCEC 

CD 

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

a 

c 

d 

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

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas consonánticos e as súas 

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 

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 

CCL 

CAA 

CCEC 
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i 

o 

 

agrupacións.  

Procesos fonolóxicos máis básicos.  

Acento fónico dos elementos léxicos illados 
e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas 

Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

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

B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

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

Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións 
de vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, 
lugares máis habituais, etc.; e a costumes, 
valores e actitudes moi básicos e máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade nos países onde se fala a lingua 

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 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 expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns discursivos 
de uso máis habitual, e utilizar un repertorio 
léxico suficiente para comunicar no seu 
nivel escolar, sempre que sexan traballados 
en clase previamente. 

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

ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

CD 
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estranxeira. 

Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde se 
fala a lingua estranxeira e o noso. 

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

B5.4. Plurilingüismo: 

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

Participación 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 valorando as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas:  

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

Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 

evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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actividades.  

Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros.  

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

Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  

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

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

Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da vida 
diaria; familia e amizades; traballo, tempo 
libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis 
básica e coidados físicos elementais; 
educación e estudo; compras básicas; 
alimentación e restauración; transporte, 
tempo meteorolóxico e tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

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

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 

 

 

 

3.- CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

 

Francés 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); 
explicativas (parce que). 

Relacións temporais (avant, après). 

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

Negación (ne/n’…pas). 

Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. 
quel est ton sport préféré?). 

Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 



Francés 

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

Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, 
imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 

Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 
toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a 
cualidade (xénero e número dos adxectivos regulares). 

Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 
provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir 
de + heure); frecuencia (d’habitude). 

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

 

 

4.- OBXECTIVOS 

 

4.1.- OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA 

O obxectivo principal é a adquisición dunha competencia comunicativa (gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica e sociocultural) en tódalas súas vertentes: 

- A comunicación oral: para que os alumnos poidan comunicarse, na dobre faceta de comprensión e expresión, en situacións habituais da súa vida cotiá ou relacionadas cos 
seus intereses e motivacións. 

- A comunicación escrita: para que os alumnos adquiran un dominio da mesma, na súa dobre faceta de comprensión e expresión, que lles garanta poder comunicarse en 
situacións prácticas e cotiás. 



- A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe: para que o alumno reflexione sobre os mecanismos que utiliza para aprender e identifique as estratexias que lle 
son máis útiles, facilitando a súa propia aprendizaxe. 

- Os aspectos socioculturais: para mostrar aos alumnos outras formas de entender a realidade, enriquecendo así o seu mundo cultural e favorecendo o desenvolvemento de 
actitudes de relativización e tolerancia. 

O ensino do francés como Segunda Lingua Estranxeira na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria terá como obxectivo contribuír a desenvolver nos alumnos as 
capacidades seguintes: 

 

1. Desenvolver a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en situacións habituais de comunicación  a través de tarefas específicas. 

2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, co fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula.  

3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a fontes de información variadas e como medio para coñecer culturas e formas de vida 
distintas ás propias. 

4. Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas na lingua materna ou na aprendizaxe doutras linguas, co fin de realizar tarefas 
interactivas en situacións reais ou simuladas. 

5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como un elemento que facilite a aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolvemento da 
autonomía. 

6. Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, libros de consulta, materiais multimedia, etc.) co fin de buscar información e resolver situacións de 
aprendizaxe de forma autónoma. 

7. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver o interese por incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das tarefas expostas. 

8. Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo respecto cara a ela e os seus falantes, para lograr un mellor entendemento 
internacional. 

9. Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a unha cultura diferente e como elemento favorecedor das relacións sociais e interpersoais. 

 

4.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO 2º CURSO DA ESO 

 1. Fomentar unha actitude favorable cara á materia. 

 2. Reforzar a autoestima e a confianza en si mesmo. 



 3. Superar a inhibición para comunicar en lingua estranxeira. 

 4. Comprender situacións e mensaxes orais sinxelas en lingua estándar relacionados coa vida cotiá e con temas de interese próximos aos alumnos. 

 5. Producir de forma intelixible mensaxes orais sinxelas en relación con situacións da vida cotiá e dun contorno próximos ao alumnado. 

 6. Entender e utilizar as consignas máis usuais de comunicación na aula. 

 7. Identificar e reproducir as entoacións básicas do francés. 

 8. Identificar actitudes e estados de ánimo en mensaxes orais. 

 9. Utilizar recursos lingüísticos e non lingüísticos para ampliar tanto a comprensión oral como escrita. 

10. Establecer as correspondencias básicas entre a lingua oral e a escrita. 

11. Comprender as ideas globais e esenciais dun texto escrito accesible aos coñecementos do alumnado (extractos de prensa xuvenil, bandas deseñadas, poemas...). 

12. Comprender e producir descricións e relatos sinxelos tanto de forma oral como escrita. 

13. Producir textos simples a partir de pautas. 

14. Deducir e inducir normas gramaticais a través da percepción auditiva e a observación de feitos lingüísticos. 

15. Utilizar a experiencia de aprendizaxe doutras linguas e transferila para facer rendible a aprendizaxe do francés. 

16. Reflexionar sobre as técnicas e estratexias de aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

17. Empezar a reflexionar e a medir os progresos en lingua estranxeira, así como a recoñecer as propias capacidades e limitacións. 

18. Organizar e coidar o caderno persoal. 

19. Utilizar con eficacia o material básico de aprendizaxe (manual, caderno de exercicios, consulta de cadros gramaticais, léxico personalizado...). 

20. Adaptarse ao traballo en grupo colaborando cos compañeiros e respectándoos. 

21. Respectar as opinións dos compañeiros e profesores. 

22. Realizar pequenos traballos en grupo de forma organizada, integrando os coñecementos lingüísticos noutras habilidades (plástica, música, teatro...). 

23. Participar activamente en diálogos, dramatizacións, etc., usando estratexias lingüísticas e non lingüísticas para manter a comunicación. 

24. Coñecer algúns hábitos da cultura francesa e comparalos con outras culturas. 

25. Demostrar unha actitude aberta, curiosidade e interese por comunicarse en lingua estranxeira. 



26. Aceptar a diferenza e manifestar unha actitude de interese e respecto cara a outros pobos e culturas. 

27. Desenvolver o sentido crítico en función da temática abordada. 

5.- INDICADORES DE LOGRO 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.2 Escribe unha lista 
cos obxectos cotiáns 
necesarios para ir á 
escola. 

Ten dificultades para 
realizar a actividade, 
debido a que 
descoñece o 
vocabulario requirido. 

Coñece algunhas 
palabras do 
vocabulario requirido, 
pero necesita da 
axuda dun docente 
para completar a 
actividade.  

Coñece a maioría do 
vocabulario requirido 
e completa gran parte 
da actividade de 
forma autónoma. 

Coñece e manexa con 
axilidade o 
vocabulario requirido 
e completa a 
actividade 
correctamente e de 
forma autónoma. 

U. 
01 

Cahier P. 
009 A. 5 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha bastante precisa 
do tema dos diálogos 
e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados 
con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

5.3 Escoita e 
reproduce textos 
interrogativos 
diferenciándoos pola 
súa entoación dos 
textos enunciativos. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos 
cunha entoación 
inadecuada e 
totalmente 
inexpresiva. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos  
con dificultades para 
diferenciar os textos 
exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos e 
necesita pautas 
docentes para 
reproducilos 
adecuadamente. 

Escoita e reproduce  
textos interrogativos  
intentando diferenciar 
os textos 
interrogativos e 
exclamativos dos 
enunciativos seguindo 
indicacións do 
docente. 

Escoita e reproduce  
textos interrogativos  
de forma expresiva 
diferenciando os 
textos exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 4 

Aprender a 
aprender 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.1 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 5 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados 
con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

5.2 Identifica en textos 
o léxico relativo a 
material da aula e as 
materias traballado en 
clase. 

Identifica en textos só 
algunhas palabras 
relativas a material da 
aula traballadas en 
clase, incluso con 
apoio docente. 

Identifica en textos, e 
con apoio docente, o 
léxico relativo a 
material da aula e as 
materias traballado en 
clase. 

Identifica en textos de 
forma autónoma a 
maioría de léxico 
relativo a material da 
aula e as materias 
traballado en clase. 

Identifica en textos de 
forma autónoma todo 
o léxico relativo a 
material da aula e as 
materias traballado en 
clase. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 012 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados 
con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada un 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde o 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 012 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.2 Recoñece e apren-
de léxico escrito de 
uso común, relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais.  

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistematica-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e das 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñoce sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 013 A. 2  

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014, 
Communi-
cation 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.2 Responde 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema. 

Cústalle responder 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema, incluso con 
apoio docente. 

Responde 
adecuadamente 
algunhas preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente 
bastantes preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente todas 
as preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 015 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 019 A. 1-
4 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 021 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %     
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.1 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
01 

Livre élève 
P. 021 A. 1 

Conciencia e 
expresións 
culturais 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %,    
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.3 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
01 

Livre élève 
P. 021 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha bastante precisa 
do tema dos diálogos 
e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
02 

Cahier P. 
014 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.3 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou no 
que se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que ten que 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
02 

Cahier P. 
016 A. 1 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Sigue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Cahier P. 
017 A. 2 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 
Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

4.3 Extrae a partir da 
escoita atenta do audio 
datos persoais dos 
personaxes propostos, 
como a nacionalidade 
ou os trazos físicos 
que os caracterizan.  

Identifica no audio só 
algunhas palabras 
relativas ao 
vocabulario 
traballadas en clase, 
incluso con axuda do 
docente. 

Identifica no audio e 
sempre con axuda 
docente, o 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma a 
maioría do 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma todo 
o vocabulario relativo 
á actividade. 

U. 
02 

Cahier P. 
021 A. 2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica os 
diferentes tipos de 
acentos ortográficos e 
a súa pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e as 
regras ortográficas 
que rexen os acentos. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar entre un 
tipo de acento e outro 
na súa pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos, necesitando 
en ocasións a axuda 
do docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Cahier P. 
021 A. 6, 7 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Cahier P. 
022 A. 2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a mayor 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 1 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.2 Realiza unha 
exposición oral sobre 
algunha temática do 
ámbito académico. 

Amosa dificultades de 
expresión e sóla-
mente trata algúns 
aspectos do tema que 
debe expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
adecuada, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
articulada, expresán-
dose cunha dicción, 
fluidez e entoación 
correctas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 6 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %     
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.2 Busca información 
na Internet sobre 
aspectos da súa 
redonda académica ou 
persoal 

Ten dificultades para 
navegar pola Internet, 
polo que non é capaz 
de encontrar os datos 
requiridos para 
resolver as 
actividades sen a 
asistencia docente. 

Navega con suficien-
cia pola Internet pero 
ten dificultades para 
encontrar ou interpre-
tar recursos relevantes 
que satisfagan a súa 
procura de 
información, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra recursos que 
lle permiten satis-
facer a súa procura de 
información, aínda 
que ten certas 
dificultades á hora de 
seleccionar os datos 
pertinentes. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra varios 
recursos dixitais que 
lle permiten satisfacer 
a súa procura de 
información, 
seleccionando aqueles 
datos máis 
pertinentes. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 027 A. 3 

Dixital 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.2 Recoñece e apren-
de léxico escrito de 
uso común, relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais.  

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistematica-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e das 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñoce sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 027 A. 5  

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.1 Completa un 
diálogo entre dous 
compañeros de escola 
que se acaban de 
coñecer. 

Amosa dificultades 
para escribir o texto 
con corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia dun 
docente. 

Completa o diálogo 
con certa corrección 
ortográfica, aínda que 
require a asistencia 
docente puntualmente 
para darlle coherencia 
ao texto. 

Completa o diálogo 
con corrección 
ortográfica e dotando 
de coherencia o texto. 

Coñece e respecta as 
características dun 
diálogo, completa o 
diálogo con 
corrección ortográfica 
e dota de coherencia o 
texto. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 028 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Sigue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 029 A. 3 

Comunicación 
lingüística 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Ordena diferentes 
frases reconstruíndo o 
diálogo proposto e 
expono oralmente en 
grupo. 

Ten dificultades para 
ordenar as frases de 
forma correcta, de 
forma que o resultado 
final teña coherencia. 

Reconstrúe o diálogo 
cun mínimo de 
coherencia, pero ten 
dificultades para 
expresar oralmente o 
diálogo. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral en 
grupo correcta. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 029 A. 5 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 033 A. 1, 
2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica os 
diferentes tipos de 
acentos ortográficos e 
a súa pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e as 
regras ortográficas 
que rexen os acentos. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar entre un 
tipo de acento e outro 
na súa pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos, necesitando 
en ocasións a axuda 
do docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 033 A. 4, 
5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %     
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.1 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
02 

Livre élève 
P. 035 A. 1 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha bastante precisa 
do tema dos diálogos 
e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a mayor 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 1 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 
Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

4.2 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
completa a súa versión 
escrita con axuda das 
palabras facilitadas 
previamente. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras e 
utiliza o azar para 
completar o resto do 
exercicio  

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase do diálogo 
escrito para entender 
o contexto e acabar de 
completar as palabras 
que non captou. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse do diálogo 
escrito. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 3 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.3 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou no 
que se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que ten que 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
03 

Cahier P. 
028 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe 
correctamente a hora 
que marca cada un dos 
reloxos e completa as 
frases relacionadas coa 
xornada diaria. 

Ten dificultades para 
interpretar a hora dun 
reloxo. 

Sabe interpretar a 
hora dun reloxo, pero 
ten problemas para 
escribila 
correctamente. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, pero presenta 
erros puntuais. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, correctamente 
e de forma autónoma. 

U. 
03 

Cahier P. 
034 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.2 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
03 

Cahier P. 
035 A. 3 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.2 Escribe ou 
completa postais e 
cartas respectando as 
características 
compositivas destes 
xéneros, con 
corrección ortográfica 
e adecuando o rexis-
tro ao destinatario. 

Amosa pouco interese 
en respetar as carac-
terísticas formais 
dunha postal ou unha 
carta e ten 
dificultades para 
escribir o texto con 
corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia docente 
e/ou recorrer a un 
dicionario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta pero ten certas 
dificultades para 
escribir o texto de 
forma cohesionada, 
cometendo algúns 
erros ortográficos e 
gramaticais, polo que 
require a asistencia 
docente e/ou recorrer 
ao dicionario.  

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohe-
sionada e con correc-
ción ortográfica, 
aínda que require a 
asistencia docente 
puntualmente para 
adecuar o rexistro ao 
seu destinatario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal e unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohe-
sionada e con correc-
ción ortográfica, ade-
cuando o rexistro ao 
seu destinatario 
correctamente. 

U. 
03 

Cahier P. 
035 A. 4 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.3 Discrimina a 
forma na que deben 
estar formuladas as 
frases, para que se 
adecúen ás situaciónes 
formuladas. 

Ten dificultades para 
recoñecer o contexto 
das frases propostas. 

Comprende o 
contexto de cada 
situación, pero non 
utiliza a forma 
gramatical correcta. 

Comprende o 
contexto da maioría 
de situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

Comprende 
perfectamente o 
contexto de todas e 
cada unha das  
situaciónes 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

U. 
03 

Cahier P. 
035 A. 5 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 
1,2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Articula un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se ciñe 
á situación das ilus-
traciones e/ou o guión 
preestablecido, e ten 
certos problemas de 
expresión, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolve-
do nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos 
descritivos ou de tipo 
periodístico, 
axudándose das 
imaxes. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
03 

Livre Élève 
P. 041 A.2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
03 

Livre Élève 
P. 042 
Communi-
cation 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Ordena diferentes 
frases reconstruíndo o 
diálogo proposto e 
expono oralmente en 
grupo. 

Ten dificultades para 
ordenar as frases de 
forma correcta, de 
forma que o resultado 
final teña coherencia. 

Reconstrúe o diálogo 
cun mínimo de 
coherencia, pero ten 
dificultades para 
expresar oralmente o 
diálogo. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral en 
grupo correcta. 

Reconstrúe o diálogo 
de forma autónoma e 
realiza unha 
exposición oral 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 3 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
explica algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica arti-
culando de forma ade-
cuada as súas 
características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha descri-
ción sobre un elemen-
to da súa redonda 
cotiá ou académica 
articulando de forma 
adecuada as súas 
características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 4 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.2 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas ora-
cións, aínda que re-
quire a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 045 A.8. 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 047 A. 1, 
2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %, ), e  
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.1 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
03 

Livre élève 
P. 049 A. 1 

Conciencia e 
expresións 
culturais 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.1 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 050 A. 3 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de concordalos 
co verbo ou 
sustituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora de 
substituílos polo com-
plemento adecuado, 
polo que amosa 
problemas de com-
prensión neste tipo de 
frases e require a 
asistencia docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos. 

U. 
04 

Cahier P. 
039 A. 1 

Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
04 

Cahier P. 
040 A. 9 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.3 Escolle as frases 
interrogativas máis 
adecuadas para un 
contexto informal e 
para que cumpran coas 
regras gramaticais 
estudadas. 

Ten dificultades para 
entender a estrutura 
gramatical das frases 
interrogativas. 

Comprende o 
funcionamento de 
gramatical das frases 
interrogativas a nivel 
teórico, pero ten 
dificultades para 
aplicalo na actividade 
proposta. 

Comprende o 
funcionamento 
gramatical das frases 
interrogativas e 
resolve correctamente  
gran parte do 
exercicio. 

Comprende 
perfectamente o 
funcionamento das 
estruturas gramaticais 
das frases 
interrogativas e ten en 
conta o contexto da 
situación formulada 
para escoller a frase 
correcta. 

U. 
04 

Cahier P. 
044 A. 2 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a res-
posta acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.3 Recrea un diálogo, 
respectando a súa 
estrutura e seguindo as 
indicacións claves 
proporcionadas na 
actividade. 

Ten dificultades para 
xerar un diálogo a 
partir das indicacións 
proporcionadas. 

Xera un diálogo 
seguindo as 
indicacións dadas, 
pero é pouco 
estruturado e de 
vocabulario pobre. 

Xera un diálogo 
estruturado seguindo 
as indicacións dadas. 

Xera un diálogo 
estruturado e rico en 
vocabulario, seguindo 
todas as indicacións 
dadas. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma 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. 
Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación 
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando de forma 
sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

4.1 Recrea unha con-
versación formal a 
partir dunha situación 
hipotética utilizando o 
rexistro e as 
expresións de cortesía 
apropiadas. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aínda 
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e adecando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
04 

Livre Élève 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias sobre 
diferentes artigos de 
consumo e de moda. 

Amosa dificultades de 
expresión e sóla-
mente trata algúns 
aspectos do tema que 
debe expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 7 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 
Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa (p. e. nun centro de estudos), preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

4.1 Responde as 
preguntas formuladas 
no audio, axudándose 
das imaxes que 
aparecen na 
actividade. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras, 
pero as imaxes da 
actividade axúdano a 
contextualizar a 
situación. 

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase das imaxes 
para completar a 
actividade. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse das imaxes. 

U. 
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 Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.2 Comprende un 
diálogo cotián rea-
lizado nun contexto 
informal e responde 
preguntas referidas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotidia-
non realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diálo-
go cotián realizado 
nun contexto infor-
mal, polo que é capaz 
de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.3 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 

U. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.3 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou no 
que se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que ten que 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
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Aprender a 
aprender 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de concordalos 
co verbo ou 
sustituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora de 
substituílos polo com-
plemento adecuado, 
polo que amosa 
problemas de com-
prensión neste tipo de 
frases e require a 
asistencia docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.1 Recoñece e 
encontra trazos 
característicos nun ou 
varios textos, en 
función de se o 
rexistro que utiliza é 
formal ou informal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
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Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica os 
diferentes tipos de 
acentos ortográficos e 
a súa pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e as 
regras ortográficas 
que rexen os acentos. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar entre un 
tipo de acento e outro 
na súa pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos, necesitando 
en ocasións a axuda 
do docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación dos 
diferentes tipos de 
acentos de forma 
autónoma. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o 
contido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog ou un e-mail. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que 
require a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 064 A. 1  

Dixital 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.2 Recoñece e apren-
de léxico escrito de 
uso común, relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais.  

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistematica-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e das 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñoce sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 064 A. 2  

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.2 Comprende o 
formato e a mensaxe 
dun texto publicitario.  

Amosa certas difi-
cultades para enten-
der o formato e os 
recursos habituais dun 
texto publicitario, 
polo que non é capaz 
de comprender a súa 
mensaxe sen a 
asistencia docente. 

Entende o formato 
dun texto publicitario 
a nivel xeral, aínda 
que ten dificultades 
para comprender 
plenamente a súa 
mensaxe, así como 
outros elementos se-
cundarios (destinata-
rio, función, etc.). 

Entende o formato, a 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresalo. 

Entende o formato, a 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria e 
éxprésao adecua-
damente. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 065 
Certificatio
n. 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe 
correctamente a hora 
que marca cada un dos 
reloxos e completa as 
frases relacionadas coa 
xornada diaria. 

Ten dificultades para 
interpretar a hora dun 
reloxo. 

Sabe interpretar a 
hora dun reloxo, pero 
ten problemas para 
escribila 
correctamente. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, pero presenta 
erros puntuais. 

Sabe interpretar e 
escribir a hora dun 
reloxo, correctamente 
e de forma autónoma. 

U. 
05 

Cahier P. 
049 A. 2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos seus intereses ou afeccións (p. e. 
para asociarse a un clube internacional de mozos). 

1.3 Completa un 
cuestionario sobre 
algún aspecto da vida 
académica ou cotiá.  

Amosa dificultades de 
comprensión de 
algúns dos campos 
que debe cubrir, polo 
que non é capaz de 
completar todo o 
cuestionario sen 
recorrer ao dicionario 
ou á asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe cubrir, 
pero ten dificultades á 
hora de explicar 
aspectos non contem-
plados no cuestio-
nario, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe cubrir e 
explica aspectos non 
contemplados no 
cuestionario, aínda 
que comete erros pun-
tuais a nivel de 
expresión. 

Comprende os cam-
pos que debe cubrir e 
explica adecuada-
mente aspectos non 
contemplados no 
cuestionario. 

U. 
05 

Cahier P. 
053 A. 6 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría das veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
05 

Cahier P. 
055 A. 1-5 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a res-
posta acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 1 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a mayor 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma 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. 
Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación 
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando de forma 
sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

4.2 Responde 
oralmente preguntas 
persoais e proporciona 
a información 
requirida, propia de  
cuestionarios ou 
formularios formais. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información 
demandada na 
actividade. 

Achega oralmente 
parte da información 
requirida, necesitando 
sempre a axuda dun 
docente. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma autónoma, 
pero en ocasións 
exprésaa de forma 
pouco estruturada e 
con certa desorde. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma ordenada, 
clara e concisa. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 7 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 
Communi-
cation 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.1 Comprende os 
puntos dun texto 
instrutivo e responde 
preguntas asociadas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender a maioría 
dos puntos dun texto 
instrutivo, polo que 
require a asistencia 
docente para respon-
der preguntas sobre o 
seu contido. 

Entende a maioría dos 
puntos dun texto 
instrutivo, aínda que 
ten certas dificultades 
para responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido adecua-
damente, polo que 
require a asistencia 
docente a nivel de 
expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido, aínda que 
comete erros puntuais 
a nivel de expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido 
adecuadamente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 071 A. 2 

Aprender a 
aprender. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.2 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas ora-
cións, aínda que re-
quire a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 072 A.3. 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a 
escoitar o dito. 
Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou 
aeroportos), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 
son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría das veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 075 A. 1-
9 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 077 A. 2 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o 
contido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog ou un e-mail. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que 
require a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 078 A. 1  

Dixital 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do 
texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na 
que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

3.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral dunha 
recensión ou anuncio 
comercial, polo que 
non é capaz de 
resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral dunha recensión 
ou anuncio comercial 
pero ten dificultades 
para resolver 
cuestións relacionadas 
con aspectos 
secundarios do texto, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
aínda que amosa difi-
cultades para resolver 
cuestións relaciona-
das con aspectos moi 
concretos do texto, 
polo que require a 
asistencia docente de 
forma puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
polo que é capaz de 
resolver as cuestións 
relacionadas co seu 
contido de forma 
autónoma.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 078 A. 2  

Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión). 
Est. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián (p. e. 
unha máquina expendedora), así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (p. e. 
nun centro de estudos). 

1.1 Comprende os 
puntos dun texto 
instrutivo e responde 
preguntas asociadas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender a maioría 
dos puntos dun texto 
instrutivo, polo que 
require a asistencia 
docente para respon-
der preguntas sobre o 
seu contido. 

Entende a maioría dos 
puntos dun texto 
instrutivo, aínda que 
ten certas dificultades 
para responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido adecua-
damente, polo que 
require a asistencia 
docente a nivel de 
expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido, aínda que 
comete erros puntuais 
a nivel de expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido 
adecuadamente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 079 
Certificatio
n. 

Aprender a 
aprender. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.3 Aprende a utilizar 
as preposicións ao 
escribir os nomes de 
rexións ou dun país. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade porque 
descoñece a función 
dos pronomes. 

Recoñece algúns 
pronomes e a súa 
función, pero ten 
dificultades á hora de 
utilizalos nun texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres, pero presenta 
dúbidas na súa 
utilización e 
aplicación ao texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de 
preposicións e sabe 
utilizar o adecuado en 
función de se o nome 
está en plural, 
singular, masculino, 
feminino ou o resto 
de situacións. 

U. 
06 

Cahier P. 
065 A. 5 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor< 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións).  
Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos). 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 081 A. 2 

Aprender a 
aprender 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma 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. 
Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación 
formal ou entrevista (p. e. para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando de forma 
sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

4.3 Crea un diálogo 
formal por parellas 
coidando a estrutura e 
o rexistro, e realiza 
unha exposición oral 
ante o resto da clase. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aun-
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adeucando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 081 A. 6 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias sobre 
diferentes artigos de 
consumo e de moda. 

Amosa dificultades de 
expresión e sóla-
mente trata algúns 
aspectos do tema que 
debe expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 081 A. 7 

Conciencia e 
expresións 
culturais 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto (p. e. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual (introdución do 
tema, cambio temático, e peche textual). 
Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos princi-
pales dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a res-
posta acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 085 A. 3 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
Est. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Articula un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se ciñe 
á situación das ilus-
traciones e/ou o guión 
preestablecido, e ten 
certos problemas de 
expresión, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Articula un diálogo 
coherente desenvolve-
do nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 085 A. 4 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 2. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición 
léxica, elipse, déixe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de 
uso moi frecuente). 
Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
Est. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.3 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 085 A. 6 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. Crit. Aval. 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 a 
os recursos dos que se dispón, ou a reformulación ou 
explicación de elementos. 
Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
Est. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
explica algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica arti-
culando de forma ade-
cuada as súas 
características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha descri-
ción sobre un elemen-
to da súa redonda 
cotiá ou académica 
articulando de forma 
adecuada as súas 
características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
06 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), 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 normas 
de cortesía e da etiqueta máis importantes. 

2.2 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 4. Crit. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, 
déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
Est. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros 
países), se intercambia información, se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (p. e. se cancelan, 
confirman ou modifican unha invitación ou uns plans). 

3.3 Aprende a utilizar 
as preposicións ao 
escribir os nomes de 
rexións ou dun país. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade porque 
descoñece a función 
dos pronomes. 

Recoñece algúns 
pronomes e a súa 
función, pero ten 
dificultades á hora de 
utilizalos nun texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres, pero presenta 
dúbidas na súa 
utilización e 
aplicación ao texto. 

Recoñece os distin-
tos tipos de 
preposicións e sabe 
utilizar o adecuado en 
función de se o nome 
está en plural, 
singular, masculino, 
feminino ou o resto 
de situacións. 

U. 
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor< 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes 
de textos periodísticos moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 091 A. 1 
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iniciativa e 
espírito 
emprendedor 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COMPETENC. 
CLAVE 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. , %     
seus significados asociados. 
Est. Apr. 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 (p. e. sobre unha cidade), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

5.3 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  
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Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.2 Comprende as 
características compo-
sitivas e o contido 
dunha carta 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido 
dunha carta, polo que 
non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato 
dunha carta pero 
amosa dificultades de 
comprensión sobre o 
seu contido, polo que 
require a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de 
preguntas ou activi-
dades relacionadas. 

Entende o formato 
dunha carta e as ideas 
principais e 
secundarias sobre o 
seu contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato 
dunha carta e as ideas 
principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou activi-
dades relacionadas 
sen a asistencia 
docente. 

U. 
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Aprender a 
aprender 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
Est. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.3 Asocia as palabras 
clave propostas para 
completar un texto de 
rexistro informal, 
como unha carta ou un 
e-mail. 

Ten dificultades para 
entender o significado 
xeral da carta ou e-
mail. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail, pero ten 
problemas para 
entender algunhas das 
palabras propostas 
para completalo. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e a maioría das 
palabras propostas 
para completalo, pero 
comete algúns erros. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e asocia 
correctamente as 
palabras propostas. 
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6.- CONCRECIÓN DO PROXECTO CURRICULAR POR UNIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDADE 1. 

TÍTULO: Um après-midi au centre comercial Les Mouettes 

TEMPORALIZACIÓN: outubro-novembro 2017 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

- Falar por teléfono 

- Fixar unha cita 

- Aceptar ou rexeitar unha cita 

- Pedir permiso 

- Dar ou denegar permiso 

- Dar consellos ou ordes e responder 

 

 

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1: Contidos 

 - Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 
- Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
- Recoñecemento das expresións empregadas nunha conversa telefónica 
- Identificación de establecementos e lugares públicos dunha cidade 
- Familiarización co léxico empregado para describir actividades deportivas e de lecer 
- Familiarización cos sons nasais 



- Compleción de actividades de comprensión oral. 
 

Bloque 1: Criterios de avaliación: 

- Recoñecer léxico oral de uso común e situacións da vida cotiá. Identificar os sons, a entoación e os patróns sonoros propios da língua francesa. 

-  Identificar einterpretar o contido ou as informacións mais relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 

- Asimilación das expresións necessárias para falar por teléfono 

- Realización de peticións e propostas empregando as estruturas sintácticas e o léxico adecuado 

- Coñecemento de fórmulas para propor, aceptar e rexeitar citas 

- Reprodución coa pronuncia adecuada de sons nasais 

- Uso oral de diferentes estruturas e formas gramaticais: on, chez, pronomes persoais 

 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

- Reproducir e empregar estruturas propias da língua oral en situacións cotiás. 

- Pronuncia correctamente e cunha boa dicción letras, palabras ou textos breves. 

 

Bloque 3: Contidos 

- Lectura de diálogos e conversacións 

- Comprensión de cómics e textos sinxelos ilustrados sobre situación da vida cotiá. 

- Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 

- Lectura comprensiva de textos expositivos.  

 



Bloque 3: Criterios de avaliación 

- Observar e empregar imaxes para favorecer a comprensión dun texto. 
- Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía. 

Bloque 4: Contidos 

- Escritura de fórmulas de saúdo en conversacións telefónicas e escritura de establecementos públicos 
- Asimilación de estruturas para preguntar, propor ou rexeitar propostas 
- Coñecemento e emprego de il faut e do imperativo 

      - Uso das preposicións chez, à 

     - Conxugación de attendre, devoir 

 

Bloque 4: Criterios de avaliación 

- Asimilar e empregar estruturas e elementos gramaticais na elaboración e compleción de textos 
- Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Aprender a aprender. 
Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito.  Aprender a aprender. 
Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender 
 
 Bloque 1: Descritores 
 



      Escoita e recoñece sons nasais nunha serie de palavras. LE-P 19, A. 1 a 4 
Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. LE-P. 19, A. 1 a 4 

Escoita unha conversa telefónica ao mesmo tempo que le o texto reproducido nun áudio. LE-P. 10, Un après-midi au centre commercial 
Escoita e recoñece o nome de establecementos e lugares públicos dunha cidade  LE-P 12, Balade en ville 

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos LE-P. 11, A. 1 
Escoita un texto e escolle a resposta correcta a unha pregunta sobre o mesmo LE-P. 11, A. 1 

       
 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Reproduce e repite palavras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender 
Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Civic. 
Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Civic. 
 
 Bloque 2: Descritores 

Formula preguntas en conversacións simuladas. LE-P 11, A. 5 

Reproduce  cunha boa pronunciación palabras dun audio. LE-P. 19, A. 4 

Inventa un diálogo simulando que pide permiso aos seus país para facer algo. LE-P. 11, A. 5 

Recrea e representa un diálogo entre dúas persoas para fixar unha cita..LE-P. 11, A. 6 

Coñece e emprega as preposicións à, au, à la, à l’, aux, chez. Cahier d’exercices-P. 7, A.1 

Formula e responde preguntas sobre as preferencias deportivas e de lecer. LE-P. 21, A. 1 

 

  

 

 

 



 Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

      Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos discontinuos. Aprender a aprender. 
      Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da língua. Aprender a aprender.  
 

 Bloque 3: Descritores 
Relaciona unha serie de respostas con viñetas que conteñen preguntas CE-P. 14, A. 3. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 14. 

Le un texto sobre o uso da expresión il faut para indicar obrigatoriedade.. LE-P. 17, A. 9. 
      Interpreta e aplica  información sobre a formación do imperativo negativo. LE-P. 18, A. 13.  

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Coñece nomes de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Completa frases empregando un elemento ou estrutura gramatical determinada. Aprender a aprender 

 Bloque 4: Descritores 
 

Responde preguntas por escrito sobre o contido dun áudio. CE-P. 4, A. 1 

Escribe unha lista da compra de alimentos representados nun debuxo. CE-P. 15, A. 2 

Completa frases empregando as preposicións que corresponden. LE-P. 17, A. 7 

Escribe pronomes que faltan nun texto. CE-P. 18. A 18 

 

 

 

UNIDADE 2 

TÍTULO: Un déjeuner chez mamie. 

TEMPORALIZACIÓN: novembro-decembro 2017 



OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

 Falar de alimentación 

 Expresar os seus gustos alimentarios 

 Ofrecerlle algo a alguén 

 Aceptar e agradecer 

 Rexeitar e agradecer 

  

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

 

Comprensión de diálogos e conversas co sopoorte de textos escritos. 
Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Recoñecemento de expresións de comunicación para falar sobre alimentación expresando preferencias 
Identificación e familiarización cos nomes e tipos de alimentos cotiáns 
Recoñecemento de elementos propios da cultura gastronómica francesa 

      Familiarización coa fonética dos sons ch, sc 

     Compleción de actividades de comprensión oral. 

 

Bloque 1: Criterios de avaliación. 

 Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 

 Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

Bloque 2: Contidos 



      Asimilación das expresións necessárias para falar sobre preferencias en alimentos e gastronomía 

Realización de peticións e propostas empregando as estruturas sintácticas e o léxico adecuado 
Reprodución coa pronunciación adecuada dos sons ch, sc 
Uso oral de diferentes estruturas e formas gramaticais: rien, pronomes relativos e artículos partitivos 
Uso oral da fórmula Je voudrais nunha conversa sobre gastronomia e alimentación 

 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e conversas. 
Lectura comprensiva dunha receita culinaria 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 
Lectura comprensiva de textos expositivos sobre gastronomía francesa 

      

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía coa axuda de imaxes e elementos visuais.  

 

Bloque 4: Contidos 

Escritura de fórmulas comunicativas para falar sobre alimentación expresando gustos e preferencias 
Asimilación da estrutura condicional  Je voudrais para falar sobre alimentación 
Coñecemento e emprego da partícula rien, os artículos partitivos e os pronomes relativos qui, que 
Uso das formas afirmativa e negativa do imperativo 

 
 

Bloque 4: Criterios de avaliación 



      Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica empregando as estruturas e elementos gramaticais 
propostos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Escoita e interpreta textos e léxico oral co soporte dun texto escrito.. Aprender a aprender. 
Recoñece e asimila particularidades fonéticas. Aprender a aprender. 

      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Bloque 1: Descritores 
 

      Escoita e recoñece as distintas fórmula fonéticas das grafias ch, sc. L.E-P. 33, A. 1 a 6. 

Escoita e reproduce distintas palavras con dificultade fonética. LE-P. 33, A. 2 
Escoita un diálogo ao mesmo tempo que le o texto reproduciso no áudio. LE-P. 24, Un déjeuner chez mamie 
Escoita e recoñece o nome de alimentos de diferentes tipos. LE-P. 26, Les aliments 
Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos. LE-P. 25, A.1 
Escoita um texto e escolle a resposta correcta a unha pregunta sobre o mesmo. LE-O. 25, A 2 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
     Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 

 

 

Bloque 2: Descritores 
Recrea oralmente e en grupo unha conversa simulada sobre unha comida. LE-P, 25, A. 5 
Reproduce cunha boa pronuncia palabras escoitadas previamente nun audio. LE-P. 33, A. 1 
Responde a distintas preguntas sobre as propias preferencias en relación á comida. LE-P. 25, A. 6 
Ordena as frases para formar un diálogo con sentido e reprodúceo oralmente. LE-P. 29, A 5 
Formula e responde oralmente preguntas de comprensión dun diálogo. LE-P. 25, A. 4 
 

 



Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. A apr. 
      Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Aprend. a apr. 

Bloque 3: Descritores 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 28. Communication 
Relaciona unha serie de intervencións dun diálogo coas imaxes correspondentes. CE-P. 22, A.1 
Le un texto sobre o uso dos artículos partitivos. LE-P. 30, Les articles partitifs 
Interpreta e aplica información sobre o uso do pronome indefinido rien. LE-P. 31, A.5 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Recoñece elementos léxicos de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a aprender. 
      Completa frases empregando un elemento ou estrutura gramatical determinada. Aprender a aprender 

Bloque 4: Descritores 
      Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. LE-P. 25, A. 4. 

Escribe unha lista de alimentos clasificados segundo a súa tipoloxía. LE-P. 26, A. 1. 

Transforma frases coa forma negativa do imperativo. CE-P. 20, A.14. 
      Reescribe distintas frases usando os pronomes relativos. CE-P. 18, A. 7. 

 

 

 

UNIDADE 3 

TÍTULO: Oreste est malade! 

TEMPORALIZACIÓN: xaneiro-febreiro 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

Pedir algo educadamente 

Preguntar e indicar o camiño 



Preguntar e dicir onde se encontra un lugar, un edificio 

Falar da saúde 

Pedir e dar consellos 

Preguntar e dicir a idade 

Expresar a duración 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

      Comprensión de diálogos e conversas co soporte de textos escritos. 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Recoñecemento das expresións empregadas para pedir un favor, indicar unha dirección ou dar un consello 
Familiarización con léxico propio para falar de enfermidades e medicamentos. 
Identificación dos nomes das partes do corpo humano 
Familiarización cos distintos sons da vogal e 

 

Bloque 1: Criterios de avaliación 

Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos. 
      Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 

      Asimilación das expresións necesarias para pedir un favor, indicar unha dirección ou dar un consello. 

Realización de invitacións e propostas empregando as estruturas sintácticas e o léxico adecuado. 
Coñecemento dos verbos para indicar unha localización ou dirección. 
Reprodución dos distintos sons da vogal e. 



     Uso oral de diferentes estruturas e formas gramaticais: oui, si, n’est-ce pas, pas du tout, nun contexto oral. 

 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

      Pronuncia correctamente e con boa dición letras, palabras ou textos breves. 

 

Bloque 3: Contidos 

      Lectura comprensiva de diálogos e conversas. 

Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 

      Lectura comprensiva de textos expositivos. 

      Comprensión do léxico propio do corpo humano, as enfermidades e os medicamentos 

 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de varios textos escritos de diversa tipoloxía coa axuda de imaxes e de diversos elementos visuais. 

  

Bloque 4: Contidos 

Escritura de fórmulas comunicativas para pedir un favor, indicar unha dirección ou dar un consello 
Asimilación de estruturas para falar sobre saúde 
Coñecemento e emprego das partículas oui, si, n’est-ce pas, pas du tout 
Uso dos adverbios de cantidade assez de, beaucoup de, peu de, trop de 

 

Bloque 4: Criterios de avaliación 

      Redactar frases e textos de diversas tipoloxías e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica. 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

      Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito.  Aprender a aprender. 

      Recoñece e asimila particularidades fonéticas. Aprender a aprender. 

      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Sentido da iniciativa e espítito emprendedor. 

 

Bloque 1: Descritores 

Escoita e recoñece o sentido fonético davogal e nunha serie de palabras. LE-P. 47, A. 2 
Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. LE-P. 47, A. 3 
 
Escoita un diálogo cotián ao mesmo tempo que le o texto reproducido. LE-P. 38, Oreste est malade! 
Escoita e recoñece o nome de distintas partes do corpo humano. LE-P. 40, Lexique 

 
Escoita un texto e escolle a resposta correcta a unha pregunta sobre o mesmo. CE-P. 26, A. 4. 

      Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 39, A. 1. 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
      Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 

     Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Civic. 

 

Bloque 2: Descritores 

Reproduce cunha boa pronuncia palabras dun audio. LE-P. 47, A. 1 
Coñece e emprega correctamente as expresións oui, si, n’est-ce pas, pas du tout. LE-P. 45, A. 9. 



Inventa un diálogo simulado entre o pai e a nai da protagonista da lectura inicial. LE-P. 39, A. 6. 
Formula oralmente, mediante indicacións xeográficas, a localización da propia casa. LE-P. 43, A. 4. 

      Realiza unha presentación descritiva dun animal de compañía. LE-P. 39, A. 7. 

      Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión lectora. LE-P. 39, A. 5 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr. 
      Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Aprend. a aprender. 

Bloque 3: Descritores 

Relaciona unha serie de frases con viñetas que conteñen preguntas. CE-P. 34, A. 1.  
Le un cómic axudándose dos debuxos para a comprensión. LE-P. 42, Communication 
Le un texto sobre o uso  das expresións oui, si, n’est-ce pas, pas du tout. LE-P. 45, A. 9 

      Interpreta e aplica información sobre o uso dos adxectivos numerais ordinais. LE-P. 44, A. 2. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Coñece elementos léxicos e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Completa frases empregando un elemento ou estrutura gramatical determinada.Aprender a aprender. 

Bloque 4: Descritores 

Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. LE-P. 39  A. 3. 
Escribe o nome das partes do corpo representadas nas imaxes. LE-P. 40, A.1. 

Completa frases empregando o adverbio de cantidade que corresponde. LE-P. 45, A. 11. 
      Escribe pronomes que faltan nun texto. LE-P. 44, A. 6. 

 

 

 

 



 

UNIDADE 4 

TÍTULO: Chez Animalis 

TEMPORALIZACIÓN: febreiro-marzo 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

Preguntar e indicar o prezo 

Pedir información sobre horarios e responder 

Propor, aceptar ou rexeitar algo 

Preguntar e indicar a posesión 

Excusarse e aceptar excusas 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

      Audición dun diálogo e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 

Comprensión de diálogos e conversas co soporte de textos escritos 
Familiarización con léxico propio para describir espacios onde dormen animais. 
Recoñecemento das expresións empregads para preguntar prezos, informacións e horarios. 
Identificación dos nomes de animais domésticos 
Familiarización cos sons dos acentos tónicos. 

      . 

Bloque 1: Criterios de avaliación 

Identificar os sons, a entoación e os patróns sonoros propios da lingua francesa. 



      Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral.  
 

 

Bloque 2: Contidos 

      Asimilación das expresións necesarias para preguntar prezos, informacións, horarios 

Realización de diálogos a partir de estruturas propostas. 
Coñecemento de fórmulas para excusarse e aceptar excusas. 
Reprodución coa pronunciación dos acentos tónicos, 

      Realización de textos orais descritivos. 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Pronunciar correctamente e con boa dición letras, palabras ou textos breves 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e conversas. 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Lectura comprensiva de textos sobre cultura francesa. 

      Identificación de elementos léxicos relacionados con animais domésticos. 

      Comprensión de textos sobre o uso das formas gramaticais combien, combien de, très, beaucoup... 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía, coa axuda de imaxes e elementos visuais. 

 

Bloque 4: Contidos 

Asimilación de estruturas para preguntar prezos, información e horarios. 
Coñecemento e emprego do léxico dos animais domésticos. 
Uso das partículas combien, combien de, très, beaucoup.... 

      Uso e aplicación de artigos partitivos.  



Bloque 4: Criterios de avaliación 

      Redactar frases e  textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica empregando as estruturas e os elementos 
gramaticais propostos. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Identifica e comprende particularidades fonéticas da lingua. Aprender a aprender 

Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito. Aprender a aprender. 
      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Sentido da iniciativa e espítito emprendedor. 

Bloque 1: Descritores 

Escoita e recoñece o sentido fonético do acento tónico. Livre Élève-P. 61, A. 1. 
Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. LE-P. 61, A. 3 

Escoita un diálogo representado nunha tenda de mascotas e le o texto. LE-P. 52. Chez Animalis 

Escoita un texto e escolle a resposta correcta a unha pregunta. LE-P. 56, A. 1 

Escoita e recoñece o nome de distintos animais domésticos. LE-P. 54. Lexique 
      Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 53, A. 1. 

 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
     Aplica palabras e estruturas que escoitou previamente nos contextos propostos. Aprend. A aprender. 

     Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Civic. 

Bloque 2: Descritores 

Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión lectora. LE-P. 53, A. 4. 
Reproduce cunha boa pronuncia palabras dun audio. LE-P. 61, A. 2. 



Inventa un diálogo simulado sobre os animales de compañía e reprodúceo oralmente en grupo. LE-P. 53, A. 6. 
      Describe oralmente un animal de compañía LE-P. 53, A. 5. 

      Coñece e emprega correctamente as expresións très, beaucoup, beaucoup de. LE-P. 59, A. 5 

     Representa oralmente as distintas situacións cotiás propostas. LE-P. 57, A. 4 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

      Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos dIscontinuos. Aprend. a apr. 
      Le de forma comprensiva explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Aprend. a apr. 

Bloque 3: Descritores 

      Relaciona unha serie de frases coon viñetas que conteñen preguntas. Cahier Exercices, P. 38, A. 2. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 56, Communication. 

Le un texto sobre o uso das expresións très, beaucoup, beaucoup de. LE-P. 59, A. 5. 
      Interpreta e aplica información sobre o uso dos adxectivos beau, fou, nouveau, vieux. LE-P. 59, A. 6.  

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Coñece nomes de uso cotián e reprodúceos con corrección ortográfica. Aprender a apr. 
      Completa frases ou escribe textos empregando unha estrutura gramatical determinada. Sent. de Iniciativa e Esp. Empr.  

Bloque 4: Descritores 

Resolve o crucigrama proposto sobre animais de compañía. LE-P. 55, A. 2. 
      Completa frases empregando o artigo partitivo que corresponda. CE-P. 39, A. 1. 

      Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. LE-P. 53, A. 4. 
      Escribe un diálogo baseado nas situacións propostas. CE-P. 45, A. 3.  

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE 5 

TÍTULO: Une boum à Noël 

TEMPORALIZACIÓN: abril-maio 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

Informarse sobre  as capacidades de alguén e responder 

Escribir unha invitación ou postal 

Pedir e dar os ingredientes dunha receita 

Dar unha receita 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e de conversas co soporte de textos escritos. 
Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Familiarización con léxico propio dos utnsilios de cociña. 
Recoñecemento das expresións para escribir unha invitación ou tarxeta 
Identificación da estrutura comunicativa para indicar os pasos dunha receita de cociña 
Familiarización coa pronunciación e coa fonética das vogais nasais. 

      Compleción de palabras e frases a partir da comprensión oral. 



Bloque 1: Criterios de avaliación 

Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos. 
      Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral. 

 

Bloque 2: Contidos 

Asimilación das expresións necesarias para escribir unha invitación ou unha tarxeta. 
Realización de receitas de cociña empregando as estruturas sintácticas e o léxico adecuado. 
Coñecemento das fórmulas para informarse sobre as capacidades de alguén e responder. 
Reprodución coa pronunciación adecuada das vogais nasais. 

      Uso oral de diferentes estruturas gramaticais: pronomes persoais, ce / il est  e expresións temporais. 

     Reprodución oral de verbos que se usan no contexto da cociña. 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

     Pronunciar correctamente e con boa dición letras, palabras ou textos breves. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e conversas. 
Interpretación de textos sobre teoría gramatical e sintáctica. 
Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 
Lectura comprensiva de textos expositivos relacionados coa celebración de festas relixiosas no mundo. 

. 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía, coa axuda de varias imaxes e de varios elementos visuais. 

 

 



Bloque 4: Contidos 

      Escritura de fórmulas comunicativas relacionadas co contexto da cociña. 

      Asimilación de estruturas para informarse sobre as capacidades de alguén ou escribir unha invitación. 

      Coñecemento e emprego das expresións de tempo 

      Uso de pronomes persoais 

      Conxugación do futuro próximo 

 

Bloque 4: Criterios de avaliación 

      Redactar frases e textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou relacionados coa actividade académica utilizando as estruturas e 
elementos gramaticais estudados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua. Aprender a aprender. 
Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito. Aprender a aprender. 

      Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Sentido de Iniciativa e Esp. emprendedor. 

Bloque 1: Descritores 

Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. Livre Élève-P. 75, A. 1 a 5. 
      Escoita un diálogo centrado en distintas receitas de cociña de Nadal. LE-P. 66, Une boum à Noël 
      Escoita e recoñece o nome de distintos utensilios de cociña. LE-P. 68. Lexique 

      Escoita un texto e escolle a resposta correcta a unha pregunta sobre o mesmo. LE-P. 67, A. 2 
      Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 67, A. 1. 

 

 



Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras que escoitou previamente. Aprender a aprender. 
Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 
 

Bloque 2: Descritores 

Indica oralmente as frases de cordialidade ue se usan en distintas situacións. LE-P. 70, A. 2. 
      Reproduce cunha boa pronuncia palabras dun audio. LE-P. 75, A. 3. 
      Explica oralmente unha receita de cociña diante dos compañeiros. LE-P. 67, A. 5. 
      Responde oralmente a distintas preguntas sobre a celebración do Nadal. LE-P. 77, A. 2. 

      Coñece e emprega correctamente as expresións de tempo dans, le, en, au. LE-P. 73, a. 8 

     Ordena oralmente os distintos pasos para preparar galletas. LE-P. 67, A. 4 

 

Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos discontinuos. Aprend. A apr. 
      Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua.. Aprend. a apr. 

Bloque 3: Descritores 

Le textos breves sobre a celebración de festas tradicionais en todo o mundo. LE-P. 76. Civilisation. 
Le un cómic axudándose dos debuxos e elementos visuais para comprender o texto. LE-P. 71. Communication 

Le un texto sobre o uso das expresións de tempo dans, le, en, au. LE-P. 73, A. 8. 
      Interpreta e aplica información sobre a conxugación do futuro próximo. LE-P. 73, A. 11. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Completa e crea frases empregando un elemento ou estrutura gramatical determinada. Aprender a apr. 
      Coñece e aplica estruturas na creación de redaccións propias. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

Bloque 4: Descritores 

Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. CE-P. 48, A. 1.  



Escribe distintas tarxetas coas frases adaptadas ás situacións propostas.  CE-P. 50, A. 2 
      Completa frases co pronome persoal suxeito que corresponda. CE-P. 54, A. 14. 

     Reescribe frases coa forma verbal do futuro próximo. LE-P. 73, A. 11 

TEMA 6 
 

 

 

 

 

UNIDADE 6 

TÍTULO: Un super voyage de fin d’année! 

TEMPORALIZACIÓN: maio-xuño 2018 

OBXECTIVOS DA UNIDADE: 

Contar acontecementos pasados 

Expresar unha intención 

Describir un lugar 

Expresar un xuízo 

 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1: Contidos 

Comprensión de diálogos co soporte de escritos. 



Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
Recoñecemento das expresións empregadas para indicar o tempo meteorolóxico 
Familiarización con léxico propio das actividades de lecer. 
Identificación dos nomes dos membros da familia. 
Familiarización cos sons qu, g, ga, gu, go, ill. 

l 

Bloque 1: Criterios de avaliación 

Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos da lingua. 
Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral.  
 
 Bloque 2: Contidos 
Asimilación das expresións necesarias para escribir feitos do pasado. 
Realización de frases e textos orais de descrición dun lugar. 
Coñecemento de fórmulas para expresar un xuízo ou intención.. 
Reprodución coa pronunciación adecuada dos sons qu, g, ga, gu, go, ill. 
Uso oral das estruturas gramaticais dos pronomes relativos qui, que, où, dont 
Conxugación do passé composé 
 

Bloque 2: Criterios de avaliación 

      Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás. 

     Pronunciar correctamente e con boa dición letras, palabras e textos breves. 

 

Bloque 3: Contidos 

Lectura de diálogos e conversas. 
     Interpretación de textos de teoría gramatical e sintáctica. 

Comprensión de cómics e sinxelos textos ilustrados sobre situacións da vida cotiá. 
Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto. 

      Lectura comprensiva de textos expositivos. 

Bloque 3: Criterios de avaliación 

      Comprender o contido e a estrutura gramatical de textos escritos de diversa tipoloxía, coa axuda de varias imaxes e de varios elementos visuais. 



 

Bloque 4: Contidos 

   

     Escritura de fórmulas comunicativas realacionada coa indicación do tempo meteorolóxico. 

    Asimilación de estruturas para escribir textos explicando feitos do pasado. 

    Coñecemento e emprego do léxico das relacións familiares. 

    Uso dos pronomes qui, que, où, dont. 

 

Bloque 4 : Criterios de avaliación 

     Redactar frases e textos de diversas tipoloxías e dificultade relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica empregando as estruturas e os elementos 
gramaticais estudados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

 

Bloque 1: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

     Asimila particularidades fonéticas da lingua.. Aprender a aprender. 

     Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito. Aprender a aprender 

     Interpreta o sentido de textos orais e realiza atividades de comprensión. Sentido da iniciativa e esp. emprendedor  

 

Bloque 1: Descritores 

Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. Livre Élève-P. 89, A. 1 a 4. 
Escoita un diálogo baseado nunha viaxe de fin de curso.  LE-P. 80 Un super voyage 
Escoita e recoñece o nome de distintos membros da familia. LE-P. 83, Léxico. 
Escoita un texto e escolle a resposta correcta. LE-P. 81, A.2. 

     Escoita diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre eles. LE-P. 81, A. 1. 



 

Bloque 2: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 
Reproduce e crea frases breves a partir dunha estrutura traballada previamente. Sentido de in. E Esp Empr 
Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e cívic. 
 

Bloque 2: Descritores 

Coñece e emprega as fórmulas habituais para expresar intención, cescribir un lugar ou xulgar. LE-P. 85, A. 4. 
Realiza a descrición dunha viaxe de fin de curso oralmente. LE-P. 81, A. 6. 

Responde oralmente a preguntas sobre gastronomía da propia rexión. LE-P. 81, A. 5. 
      Explica aos compañeiros plans para as próximas vacacións. LE-P. 85, A.6. 

     Reproduce con boa pronuncia palabras dun audio. LE-P`.89, A.2 

 
Bloque 3: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e interpreta cómics e textos breves. Sentido da Iniciativa e Esp. Emprendedor. 
      Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Aprend a apr 

Bloque 3: Descritores 

Comprende o sentido dun correo electrónico e responde a distintas cuestións.. LE-P. 92, A. 1 
Le textos breves sobre gastronomía tradicional francesa e responde ás preguntas.  LE-P. 91, A. 2. 

Le un texto sobre o uso dos pronomes relativos qui, que, où, dont. LE-P. 86, A. 1. 
      Interpreta e aplica información sobre a conxugación do passé composés. LE-P. 87, A. 7. 

 

Bloque 4: Estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Coñece e aplica estruturas textuales na creación de redaccións propias. Sentido da inic. E esp. Empr. 
      Completa e crea frases empregando un elemento ou estrutura gramatical determinada. Aprender a aprender 

 

Bloque 4: Descritores 



Escribe o participio de pasado dos verbos indicados. LE-P. 63, A. 6. 
Responde preguntas por escrito sobre o contido dun audio. CE-P. 81, A. 4.  
Completa as frases co pronome relativo que corresponda. CE-P. 61, A. 2. 

Ordena as letras para formar palabras do léxico da familia. LE-P. 83, A. 3. 
 

 

 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O manual que se vai empregar neste curso 2017-2018 é TOUS ENSEMBLE 2  da editorial Vicens Vives co seu caderno de exercícios por segunda vez. O manual 

vén acompañado dun CD para que os alumnos poidan escoitar e repetir os diálogos e os exercicios fóra da aula.  

Contamos tamén con dicionarios bilingües, gramáticas e mapas, así como a posibilidade de consultar en Internet calquera dúbida ou curiosidade que xurda na aula. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Débese ter en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa  en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo elementos 

positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo isto axúdanos: os alumnos, en tanto que individualidades por separado, progresan a ritmos 

distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou sociais). 

O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, e dálle un tratamento globalizado ao traballo por medio de: 

- A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 

- As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 

- O método de traballo propón exercicios repetitivos, cancións, xogos, pequenas redaccións, debuxos, etcétera. 



- A planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser traballados polos alumnos con 

diferentes niveis. 

- As páxinas do Cahier d’exercices, danlles a oportunidade de participar e axudarse entre si segundo as capacidades de cada un. Todas estas actividades 

permítenlles aos alumnos tomar decisións e desenvolver a súa autonomía. 

- O fomento da participación e a colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre todo, en equipo. Unha 

actitude positiva de traballo e unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu rendemento posterior. O profesor axudará a que os 

alumnos sexan conscientes disto. 

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS 

 Nas clases de francés salientaremos sobre todo os seguintes temas: 

Educación moral e cívica 

A presentación xeral de Francia permitiranos coñecer e respectar outras formas de vida. Os seus costumes, a súa organización política ou institucional deberán 
facerlle reflexionar ao alumno sobre a diversidade e que aínda sendo países moi próximos a súa idiosincrasia ás veces difire da nosa. É importante resaltar a divisa 
francesa: “Liberté, Égalité et Fraternité” que tanto influíu nos países occidentais na Idade Moderna e Contemporánea. 

Salientaremos a conciencia de que unha boa organización sempre nos axudará a optimizar resultados en calquera ámbito da vida. 

A través da lectura achegaremonos á cultura francesa e poderemos comparala coa nosa. Resaltaremos a importancia da lectura para a formación como individuo, 

así como forma de diversión. 

Inculcarémoslles aos nosos alumnos que, grazas ás viaxes, poderemos coñecer e compartir outros puntos de vista, desenvolvendo así o valor da tolerancia. 

Os nosos alumnos deberán tomar conciencia de que Francia non se limita ao territorio europeo e de que a cultura francesa está presente en todos os continentes. 

Educación para a paz e a convivencia 



O sentido das palabras “paz” e “convivencia” deben entenderse como o respecto cara aos compañeiros e cara á diversidade de opinións e caracteres que cada un 
ten, e que se coñecerán cando cada un faga a súa presentación. 

Deberemos fomentar sempre o respecto na quenda de palabra, o respecto cara á figura do profesor e cara ao medio. 

Resaltarase o gran labor humanitario que realizan as persoas que traballan como voluntarios en diversas organizacións. Así incúlcaselles aos alumnos o valor da 

solidariedade e da responsabilidade cara a aqueles que están máis desfavorecidos. 

Deberemos resaltar o emprego das fórmulas de cortesía en francés que moitas veces non coinciden cos empregos do español. Os alumnos serán conscientes do 

emprego das fórmulas de cortesía francesas, sobre todo cando deban chamar de vostede a alguén ou cando poidan atuar ao seu interlocutor. 

Os nosos alumnos deberán tomar conciencia da importancia do espírito de equipo e do respecto ás normas existentes na clase para o bo funcionamento do traballo 
en grupo. Falaremos do fenómeno da inmigración, resaltando todos os aspectos positivos que poidan incidir directamente na nosa propia cultura. 

Salientaremos que hai que ser respectuoso e tolerante á hora de facer eleccións e proposicións. 

Educación medioambiental 

Hoxe en día o coidado do medio adquiriu unha importancia moi relevante. Se facemos un pouco de historia sobre a Educación Medioambiental, en 1977 reuniuse a 
Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental na antiga URSS. Alí foi definida como: o proceso a través do cal se clarifican os conceptos sobre os 
fenómenos que suceden na natureza, se facilita a comprensión do impacto das relacións entre o home, a súa cultura, a natureza e sobre todo se fomenta un cambio 
de valores, actitudes e hábitos que permitan elaborar un código de conduta relacionado coas cuestións do medio ambiente. 

Preténdese que, a través do currículo, se consigan alcanzar obxectivos de concienciación, participación, comportamentos positivos, así como de alcanzar certos 
coñecementos e desenvolver aptitudes necesarias para comprender e resolver os problemas ambientais. 

Na aula resaltarase a necesidade do respecto ao medio ambiente mediante a reflexión sobre as situacións que poden ter consecuencias adversas para o mesmo. Tal 
reflexión constitúe unha chamada de atención aos alumnos sobre estas situacións causadas polo home e prexudiciais para el, e que é necesario corrixir, a fin de 
espertar neles unha maior conciencia ecolóxica. Procurarase darlles consellos para protexer a natureza, a reciclaxe, ideas para non contaminar, a importancia de 
aforrar auga, etcétera. 

 

Educación para a igualdade de sexos 

Grazas ao estudo do vocabulario das profesións e oficios mostrarémoslles aos alumnos que tanto un home coma unha muller poden realizar calquera traballo. 



 

Outros temas que poderán ser tratados na aula son: a tolerancia, as relacións interculturais, o respecto polas opinións dos demais, a familia, o consumo, a 

alimentación, o tempo de lecer, as novas tecnoloxías, o respecto polos animais.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 O departamento de Francés quere celebrar na semana do 20 de marzo a festa da Francofonía animando os alumnos de Francés a participar nunha actividade 
dedicada á cultura francófona dentro da aula. Trátase de dar a coñecer mellor esta cultura: literatura, música, costumes, gastronomía, símbolos… Cada alumno ou 
grupo de alumnos pode incidir nun aspecto diferente e compartir cos demais o que eles aprenderon sobre a francofonía. 

 Ademais, o día do libro algúns dos alumnos que estudan francés poderán ler algún extracto interesante dunha novela ou algunha poesía nesta lingua. 

 

 

11.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao remate de cada unidade, farase un exame que comprenderá catro partes: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión escrita. 

Farase a nota media destas catro probas. Coa media de 5 ou máis de 5 estará aprobada. Ao final de cada trimestre, farase a nota media desas dúas probas (das dúas 

unidades correspondentes, con catro probas diferentes cada unha delas). Se a nota media é 5 ou superior, a avaliación trimestral quedará superada. 

Por tanto, faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as catro destrezas da lingua (comprensión e expresión escritas, comprensión e expresión orais): 
no primeiro trimestre sobre os contidos das unidades 1 e 2, no segundo sobre a 3 e a 4 e no terceiro trimestre sobre a 5 e a 6. 

A diario, na aula, avaliarase a progresión do alumno mediante a lectura, a comprensión do lido, preguntas e respostas orais, saídas ao encerado, corrección de 
exercicios e textos escritos. 

Terase en conta tamén o comportamento, o respecto cara ao profesor e aos compañeiros, o cumprimento das normas establecidas polo profesor, a realización das 
tarefas en casa e na aula, a participación activa na clase e o coidado e a limpeza do material. 

 



 

12.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Os alumnos irán facendo a diario pequenas probas na clase, tanto orais como escritas, polo que terán notas diarias. 

 Terase moi en conta nesa nota diaria de clase a actitude do alumno: seguimento das normas establecidas polo profesor, puntualidade, comportamento, 
respecto, interese, limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa. Se un alumno non permite coa súa actitude o 
normal desenvolvemento das clases non poderá aprobar esta materia. 

Faranse dúas probas  trimestrais. A segunda serve de recuperación da primeira. A nota final do trimestre englobará a media entre as dúas probas trimestrais. 
A esta nota final de trimestre sumaráselle un punto se as notas diarias de clase son positivas, e restaráselle un punto se esta nota é negativa. 

 

13.- PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE PENDENTE 

 

1.- Contidos esixibles. Son tódolos contidos do manual utilizado en 1º da ESO TOUS ENSEMBLE 1.  

2.- Programa de reforzo. Os alumnos de 2º da ESO que teñan pendente a materia de Francés de 1º  da ESO deberán facer en maio un exame escrito da materia de 
primeiro.  

Só aos alumnos que vaian falar coa profesora de Francés por iniciativa propia e mostren desde o principio de curso interese por aprobar esta materia pendente, se 
lles dará unha serie de fichas de repaso cada mes. Estas fichas serán recollidas cada mes nunha data precisada o día que se lles fai entrega delas. Nas clases de 2º da 
ESO de Francés tamén se vai repasar a maioría dos contidos de 1º, polo que os alumnos co Francés pendente que escolleron a optativa de Francés en 2º non terán 
ningunha dificultade á hora de estudar eses contidos nin de preguntar as dúbidas na clase. 

3.- Actividades de avaliación.  

a) Os alumnos que por iniciativa propia falen coa profesora de Francés sobre a materia pendente de cursos anteriores, deberán entregar no prazo establecido todas 
as fichas de traballo que se lles encomenden durante os meses de outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo e abril. Estas fichas serán cualificadas de 
cero a dez. 

b) Exame de comprensión e expresión escritas no mes de maio. Todos os alumnos que ao principio de curso non mostraran interese por iniciativa propia por 
aprobar esta materia a través de fichas mensuais, deberán presentarse ao exame extraordinario de pendentes. 

4.- Criterios para superar a materia pendente pola avaliación continua. 



 - Entregar no prazo establecido cada mes todas as fichas de repaso tendo en conta que deben seguir os criterios de redacción e limpeza marcados polo 
profesor e que non debe entregarse nada en branco. 

 - Interese do alumno desde o principio de curso e por iniciativa propia por aprender e por aceptar a responsabilidade deste traballo mensual. 

 - O departamento de Francés, visto o interese de cada un dos alumnos, poderá decidir non facer o exame de maio a aqueles alumnos que traballen durante 
todo o curso de maneira continuada, entregando as fichas no seu prazo. 
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1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de 
conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E 
as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de 
acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os 
medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e tamén 
sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza 
lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e 
das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento 
de particular transcendencia non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, 
programas e titulacións entre os Estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que 
transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. 
Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en 
marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun 
enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental 
Europeo titulado "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido 
en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia Intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en 
Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 
competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar. 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os 
enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, 
encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, 
estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito 
educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para 
abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as 
regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas 



noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras 
descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de 
textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, así, a inferencia de significados e o 
desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro 
como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, 
social e cultural, e o respecto polos dereitos fundamentais. 
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, 
un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan 
igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de 
ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse 
adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 
comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos 
descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos 
sociais nunha lingua informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua 
noutra comunidade lingüística. 
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode 
esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o 
uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión 
social, motivadas en moitos casos por prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de 
usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de ambas as linguas nun amplo 
repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.  
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o 
desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de 
dominio con que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, 
e para o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua 
castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente 
similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas 
características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou 
similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser presentados só nunha lingua pero 



traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de 
aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e de Lingua 
galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas 
nas que un/unha aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 
lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias 
de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a 
realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da 
competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e 
intercultural, xa que o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación 
nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, 
haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se 
mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua 
estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona 
unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico da 
maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 
alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos diferentes aspectos que se 
inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, 
que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao 
currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  
Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o 
profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e 
proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións 
coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as 
estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro docente a coherencia 
pedagóxica no ensino das linguas.  
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 
competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, 
achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da 



vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de 
comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo 
da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, 
mediante a comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 
capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas e ao 
coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa visión 
do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia 
comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha 
reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de 
interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica de 
obras literarias. 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as 
define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de 
comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión 
e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas actividades 
requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 
comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do 
quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e 
interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no 
quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o grao de adquisición de 
cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos 
para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
  
 

 
 



2.- RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE  
 
3º de ESO 
 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 
c 
d 
i 

B1.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema. 
Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 
Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 
Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.) 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir do coñecemento 
doutras linguas e de elementos non 
lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 
B1.2. Tolerancia da comprensión parcial 
ou vaga nunha situación comunicativa. 
B1.3. Perseveranza no logro da 
comprensión oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando repetición do dito. 

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 
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 

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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

que se utilicen frases feitas e estruturas 
sinxelas e previamente traballadas sobre 
datos persoais, horarios, prezos, números e 
preguntas sinxelas, e que se desenvolvan 
con lentitude e boa articulación. 

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

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 
c 
d 
i 

B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 
Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

Adecuación do texto ao destinatario, 
ao contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa. 

Execución: 
Concepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais, e a súa estrutura básica.  

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

Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de 

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 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
 

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

cada tipo de texto memorizados e 
traballados en clase previamente. 

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Compensación das carencias 
lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, e paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de 
significado parecido.  

Definición ou reformulación dun 
termo ou expresión.  

Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da 
lingua meta.  

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

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. 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Sinalación de obxectos, uso de 
deícticos ou realizar accións que 
aclaran o significado.  

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

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

B2.2. Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara ás demais persoas para 
comprender e facerse comprender. 
B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: saúdos e despedidas, 
felicitacións, invitacións, expresións da 
dor, conversa telefónica, compravenda, e 
outras igualmente cotiás e básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 
c 
d 
i 

B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema, a partir da 
información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 
Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie ou 

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 

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva). 
Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 
Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

coñecidas polo contexto e mediante os 
coñecementos e as experiencias noutras 
linguas. 
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.  

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  

a B4.1. Estratexias de produción: B4.1. Aplicar estratexias básicas para SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal CCL 
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c 
d 
i 

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

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

Uso de elementos coñecidos obtidos 
de modelos moi sinxelos de textos 
escritos, para elaborar os propios 
textos. 

Execución: 
Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

Organización do texto en parágrafos 
curtos abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 

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. 

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). 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

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

 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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seu significado ou a idea global. 

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

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do 
tipo "éme igual", "sóame", etc.).  

Revisión: 
Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

ordenada. 
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 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilíngue  

a 
c 
d 
i 
o 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación básicos: 
Sons e fonemas vocálicos. 
Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións. 
Procesos fonolóxicos máis básicos. 
Acento fónico dos elementos léxicos 
illados e na oración. 
B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 
Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 
Utilización adecuada da ortografía da 
oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 
B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
Recoñecemento e uso de convencións 
sociais básicas e normas de cortesía 
propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non 
verbal elemental na cultura estranxeira. 
Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; 
condicións de vida elementais (vivenda); 
relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), comida, lecer, 
deportes, comportamentos proxémicos 
básicos, lugares máis habituais, etc.; e a 
costumes, valores e actitudes moi básicos 

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 

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 
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e máis evidentes sobre aspectos propios da 
súa idade nos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 
Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e o noso. 
Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 
B5.4. Plurilingüismo: 
Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar 
a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 
Participación en proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 
B5.5. Funcións comunicativas: 
Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas propias da súa 
idade.  
Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares 
e actividades.  
Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros. 
Petición e ofrecemento de información e 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 
B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis habitual, e utilizar 
un repertorio léxico suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar, sempre 
que sexan traballados na clase 
previamente 

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 
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indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  
Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  
Expresión da vontade, a intención, a orde, 
a autorización e a prohibición.  
Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  
Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental 
do discurso. 
B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a:  
Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da 
vida diaria; familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; 
saúde máis básica e coidados físicos 
elementais; educación e estudo; compras 
básicas; alimentación e restauración; 
transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.  
Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos moi básicos e moi habituais 
(saúdos, despedidas, preguntas por 
preferencias, expresións sinxelas de 
gustos), e léxico sobre temas relacionados 
con contidos moi sinxelos e predicibles 
doutras áreas do currículo. 
B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 



3.- CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
 
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); 
comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 
Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 
Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 
Negación (negación nos tempos compostos). 
Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 
Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les accords); futuro (futur proche). 
Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 
Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo;terminativo (venir 
de + Inf.). 
Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); posibilliade/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) ; cortesía. 
Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións 
adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 
Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). 
Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 
Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 
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); anterioridade (l y a…que); posterioridade (plus 
tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 
Expresión do modo. 
 
 
 
 



 
 
4.-  OBXECTIVOS PARA 3º DA ESO 
 

O obxectivo principal é a adquisición dunha competencia comunicativa (gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica e sociocultural) en 

tódalas súas vertentes: 

- A comunicación oral: para que os alumnos poidan comunicarse, na dobre faceta de comprensión e expresión, en situacións habituais da súa vida 

cotiá ou relacionadas cos seus intereses e motivacións. 

- A comunicación escrita: para que os alumnos adquiran un dominio da mesma, na súa dobre faceta de comprensión e expresión, que lles garanta 

poder comunicarse en situacións prácticas e cotiás. 

- A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe: para que o alumno reflexione sobre os mecanismos que utiliza para aprender e 

identifique as estratexias que lle son máis útiles, facilitando a súa propia aprendizaxe. 

- Os aspectos socioculturais: para mostrar aos alumnos outras formas de entender a realidade, enriquecendo así o seu mundo cultural e 

favorecendo o desenvolvemento de actitudes de relativización e tolerancia. 

 

O ensino do francés como Segunda Lingua Estranxeira na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria terá como obxectivo contribuír a 

desenvolver nos alumnos as capacidades seguintes: 

1. Desenvolver a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en situacións habituais de comunicación  a través de tarefas 

específicas. 

2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, co fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula.  



3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a fontes de información variadas e como medio para coñecer 

culturas e formas de vida distintas ás propias. 

4. Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas na lingua materna ou na aprendizaxe doutras 

linguas, co fin de realizar tarefas interactivas en situacións reais ou simuladas. 

5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como un elemento que facilite a aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o 

desenvolvemento da autonomía. 

6. Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, libros de consulta, materiais multimedia, etc.) co fin de buscar 

información e resolver situacións de aprendizaxe de forma autónoma. 

7. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver o interese por incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das 

tarefas expostas. 

8. Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo o respecto cara a ela e os seus falantes, para lograr un 

mellor entendemento internacional. 

9. Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a unha cultura diferente e como elemento favorecedor das relacións sociais e interpersoais. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.- INDICADORES DE LOGRO 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
01 

Cahier P. 
011 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.1 Identifica a palabra 
clave dunha frase para 
relacionar o enunciado 
coa imaxe que 
describe. 

Recoñece a palabra 
clave que aparece en 
cada frase con axuda 
docente e ten 
dificultades para 
relacionar os debuxos 
cos enunciados. 

Recoñece a maioría 
das palabras clave que 
aparecen en cada 
frase e relaciona 
correctamente algúns 
dos enunciados cos 
seus debuxos. 

Recoñece as palabras 
clave que aparecen en 
cada frase e relaciona 
correctamente os 
enunciados cos seus 
debuxos. 

Recoñece as palabras 
clave que aparecen en 
cada frase, relaciona 
correctamente os 
enunciados cos seus 
debuxos e argumenta 
por que relacionou 
cada enunciado coa 
súa correspondente 
imaxe. 

U. 
01 

Cahier P. 
012 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada unha 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde ao 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
01 

Cahier P. 
012 A.1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a maior 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.1 Identifica as 
fórmulas que emprega 
un interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e expresar 
preferencias sobre a 
lectura e a música. 

Identifica só algunhas 
das fórmulas básicas 
que emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música incluso con 
axuda e indicacións 
do propio interlocutor 
ou do docente. 

Identifica a maioría 
das fórmulas que 
emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música con axuda e 
indicacións do propio 
interlocutor ou do 
docente. 

Identifica de forma 
autónoma a maioría 
das fórmulas que 
emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música.   

Coñece de forma 
autónoma e 
perfectamente todas 
as fórmulas que 
emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Conc   
expre  
cultu  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.3 Escoita e 
reproduce textos 
interrogativos 
diferenciándoos pola 
súa entoación dos 
textos enunciativos. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos cunha 
entoación inadecuada 
e totalmente 
inexpresiva. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos  
con dificultades 
parar diferenciar os 
textos exclamativos 
e interrogativos dos 
enunciativos e 
necesita pautas 
docentes para 
reproducilos 
adecuadamente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  
intentando diferenciar 
os textos 
interrogativos e 
exclamativos dos 
enunciativos seguindo 
indicacións do 
docente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  de 
forma expresiva 
diferenciando os 
textos exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Apre   
apren  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.1 Responde 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema. 

Cústalle responder 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema, incluso con 
apoio docente. 

Responde 
adecuadamente 
algunhas preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente 
bastantes preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente todas 
as preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.2 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Soci   
cívic  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.2 Amplia o léxico a 
través dos pés de foto 
que acompañan unha 
serie de imaxes 

Le de forma mecánica 
sen prestarlle atención 
á lectura nin 
incorporar novo 
léxico. 

Le prestándolles 
atención ás 
indicacións de léxico 
realizadas polo 
docente e ten 
dificultades para 
incorporar ou 
memorizar novo 
léxico. 

Le de forma atenta o 
texto da lectura e os 
recadros de léxico 
incorporando novo 
léxico. 

Le con atención e 
memoriza as palabras 
novas que aparecen 
para emplealas en 
distintos contextos. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 012 A. 
13 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.1 Busca información 
na Internet ou outras 
fontes sobres 
semanarios e revistas 
femininas en francés e 
sinala os seus títulos. 

Localiza a 
información que 
require con 
dificultades e necesita 
pautas ou axuda para 
localizar semanarios e 
revistas femininas en 
francés e sinala os 
seus títulos. 

Encontra na Internet a 
información que 
necesita e 
ocasionalmente 
necesita algunha 
pauta ou consello para 
localizar semanarios e 
revistas femininas en 
francés ou sinalar os 
seus títulos. 

Encontra a 
información que 
necesita para localizar 
semanarios e revistas 
femininas en francés e 
sinalar os seus títulos. 

Encontra a 
información que 
necesita para localizar 
semanarios e revistas 
femininas en francés e 
sinalar os seus título e 
é capaz de sinalar 
algunhas 
características das 
revistas que 
encontrou. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 013 A. 1 

Dixit  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 013 A. 2  

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014 A. 2 

Sent   
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.3 Responde 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema. 

Cústalle responder 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema, incluso con 
apoio docente. 

Responde 
adecuadamente 
algunhas preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente 
bastantes preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente todas 
as preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
01 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Interactúa cun 
interlocutor para pedir 
e ofrecer información 
durante unha charla 
real ou simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 015 A. 5 

Soci   
cívic  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 020 A. 1 

Apre   
apren  
 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.2 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos,  
descritivos ou 
narrativos sobre temas 
diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 020 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 021 A. 3 

Conc   
expre  
cultu  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.2 Identifica en textos 
orais o léxico relativo 
aos instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais só algunhas 
palabras relativas aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais, 
incluso con apoio 
docente. 

Identifica en textos 
orais, e con apoio 
docente, o léxico 
relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma a maioría 
de léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma todo o 
léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 054 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.2 Identifica en textos 
orais o léxico relativo 
aos instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais só algunhas 
palabras relativas aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais, 
incluso con apoio 
docente. 

Identifica en textos 
orais, e con apoio 
docente, o léxico 
relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma a maioría 
de léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma todo o 
léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 055 A. 2 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
02 

Cahier P. 
014 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.4 Extrae a partir da 
escoita atenta do audio 
datos persoais dos 
personaxes propostos.  

Identifica no audio só 
algunhas palabras 
relativas ao 
vocabulario 
traballadas en clase, 
incluso con axuda do 
docente. 

Identifica no audio e 
sempre con axuda 
docente, o 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma a 
maioría do 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma todo 
o vocabulario relativo 
á actividade. 

U. 
02 

Cahier P. 
016 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.4 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou na que 
se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que debe 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
02 

Cahier P. 
016 A. 1 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Segue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Cahier P. 
017 A. 2 

Com  
lingü  
 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto, unha 
situación ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
02 

Cahier P. 
019 A. 7 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Cahier P. 
021 A. 3, 4 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.2 Realiza unha 
exposición oral sobre 
algunha temática do 
ámbito académico. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
adecuada, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
articulada, expresán-
dose cunha dicción, 
fluidez e entoación 
correctas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 5 

Soci   
cívic  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Interactúa cun 
interlocutor para pedir 
e ofrecer información 
durante unha charla 
real ou simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 7 

Soci   
cívic  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.2 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 7 

Soci   
cívic  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.3 Escoita e 
reproduce textos 
interrogativos 
diferenciándoos pola 
súa entoación dos 
textos enunciativos. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos cunha 
entoación inadecuada 
e totalmente 
inexpresiva. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos  
con dificultades 
parar diferenciar os 
textos exclamativos 
e interrogativos dos 
enunciativos e 
necesita pautas 
docentes para 
reproducilos 
adecuadamente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  
intentando diferenciar 
os textos 
interrogativos e 
exclamativos dos 
enunciativos seguindo 
indicacións do 
docente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  de 
forma expresiva 
diferenciando os 
textos exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A.7 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Segue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 027 A. 1 

Apre   
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 027 A. 2  

Sent   
inici   
espír  
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Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
02 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
02 

Livre Élève 
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Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
02 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.3 Recrea un diálogo, 
respectando a súa 
estrutura e seguindo as 
indicacións claves 
proporcionadas na 
actividade. 

Ten dificultades para 
xerar un diálogo a 
partir das indicacións 
proporcionadas. 

Xera un diálogo 
seguindo as 
indicacións dadas, 
pero é pouco 
estruturado e de 
vocabulario pobre. 

Xera un diálogo 
estruturado seguindo 
as indicacións dadas. 

Xera un diálogo 
estruturado e rico en 
vocabulario, seguindo 
todas as indicacións 
dadas. 

U. 
02 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de condordalos 
co verbo ou 
substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora 
dos substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
amosa problemas de 
comprensión neste 
tipo de frases e 
require a asistencia 
docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres e sabe concor-
dalos co verbo e 
substituílos polo 
complemento adecua-
do, polo que com-
prende o significado 
das frases e os textos. 

U. 
02 
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Apre   
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Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría de veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
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Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.5 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
02 

Livre Élève 
P. 035 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.3 Comprende o 
formato e a mensaxe 
dun texto publicitario.  

Amosa certas difi-
cultades para enten-
der o formato e os 
recursos habituais dun 
texto publicitario, 
polo que non é capaz 
de comprender a súa 
mensaxe sen a 
asistencia docente. 

Entende o formato 
dun texto publicitario 
a nivel xeral, aínda 
que ten dificultades 
para comprender 
plenamente a súa 
mensaxe, así como 
outros elementos se-
cundarios (destinata-
rio, función, etc.). 

Entende o formato, o 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresalo. 

Entende o formato, a 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria e 
exprésao adecua-
damente. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 036 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.2 Escolle as frases 
interrogativas máis 
adecuadas para un 
contexto informal e 
para que cumpran coas 
regras gramaticais 
estudadas. 

Ten dificultades para 
entender a estrutura 
gramatical das frases 
interrogativas. 

Comprende o 
funcionamento de 
gramatical das frases 
interrogativas a nivel 
teórico, pero ten 
dificultades para 
aplicalo na actividade 
proposta. 

Comprende o 
funcionamento 
gramatical das frases 
interrogativas e 
resolve correctamente  
gran parte do 
exercicio. 

Comprende 
perfectamente o 
funcionamento das 
estruturas gramaticais 
das frases 
interrogativas e ten en 
conta o contexto da 
situación formulada 
para escoller a frase 
correcta. 

U. 
03 

Cahier P. 
025 A. 5 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 1 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.3 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
completa a súa versión 
escrita con axuda das 
palabras facilitadas 
previamente. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras e 
utiliza o azar para 
completar o resto do 
exercicio  

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase do diálogo 
escrito para entender 
o contexto e acabar de 
completar as palabras 
que non captou. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse do diálogo 
escrito. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 3 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.4 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou na que 
se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que debe 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
03 

Cahier P. 
028 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto, unha 
situación ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
03 

Cahier P. 
034 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Artella un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se 
cingue á situación das 
ilustracións e/ou o 
guión preestablecido, 
e ten certos problemas 
de expresión, polo 
que require a 
asistencia docente. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 5 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.1 Recrea unha con-
versación formal a 
partir dunha situación 
hipotética utilizando o 
rexistro e as 
expresións de cortesía 
apropiadas. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aínda 
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adecuando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 6 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 4 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e sola-
mente explica 
algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha 
descrición sobre un 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 5 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de condordalos 
co verbo ou 
substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora 
dos substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
amosa problemas de 
comprensión neste 
tipo de frases e 
require a asistencia 
docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres e sabe concor-
dalos co verbo e 
substituílos polo 
complemento adecua-
do, polo que com-
prende o significado 
das frases e os textos. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 045 A. 5 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.3 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas 
oracións, aínda que 
require a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 045 A.8. 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
03 

Livre élève 
P. 049 A. 1 

Conc   
expre  
cultu  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.5 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
03 

Livre Élève 
P. 049 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.1 Recoñece e 
encontra trazos 
característicos nun ou 
varios textos, en 
función de se o 
rexistro que utiliza é 
formal ou informal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dos 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dos 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 049 
Civilisation 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.2 Asocia as palabras 
clave propostas para 
completar un texto de 
rexistro informal, 
como unha carta ou un 
e-mail. 

Ten dificultades para 
entender o significado 
xeral da carta ou e-
mail. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail, pero ten 
problemas para 
entender algunhas das 
palabras propostas 
para completalo. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e a maioría das 
palabras propostas 
para completalo, pero 
comete algúns erros. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e asocia 
correctamente as 
palabras propostas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 051 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a maior 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 391 A. 1 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Cahier P. 
036 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada unha 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde ao 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
04 

Cahier P. 
038 A.1 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazo que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
04 

Cahier P. 
040 A. 9 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.4 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou na que 
se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que debe 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
04 

Cahier P. 
044 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto, unha 
situación ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
04 

Cahier P. 
046 A. 2 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a resposta 
acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a maior 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 2 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.2 Realiza unha 
exposición oral sobre 
algunha temática do 
ámbito académico. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
adecuada, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
articulada, expresán-
dose cunha dicción, 
fluidez e entoación 
correctas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.3 Recrea un diálogo, 
respectando a súa 
estrutura e seguindo as 
indicacións claves 
proporcionadas na 
actividade. 

Ten dificultades para 
xerar un diálogo a 
partir das indicacións 
proporcionadas. 

Xera un diálogo 
seguindo as 
indicacións dadas, 
pero é pouco 
estruturado e de 
vocabulario pobre. 

Xera un diálogo 
estruturado seguindo 
as indicacións dadas. 

Xera un diálogo 
estruturado e rico en 
vocabulario, seguindo 
todas as indicacións 
dadas. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 053 A. 6 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Artella un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se 
cingue á situación das 
ilustracións e/ou o 
guión preestablecido, 
e ten certos problemas 
de expresión, polo 
que require a 
asistencia docente. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.2 Responde as 
preguntas formuladas 
no audio, axudándose 
das imaxes que 
aparecen na 
actividade. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras, 
pero as imaxes da 
actividade axúdano a 
contextualizar a 
situación. 

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase das imaxes 
para completar a 
actividade. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse das imaxes. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.2 Comprende un 
diálogo cotián rea-
lizado nun contexto 
informal e responde 
preguntas referidas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diálo-
go cotián realizado 
nun contexto infor-
mal, polo que é capaz 
de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.4 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.3 Discrimina a 
forma na que deben 
estar formuladas as 
frases, para que se 
adecúen ás situacións 
formuladas. 

Ten dificultades para 
recoñecer o contexto 
das frases propostas. 

Comprende o 
contexto de cada 
situación, pero non 
utiliza a forma 
gramatical correcta. 

Comprende o 
contexto da maioría 
de situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

Comprende 
perfectamente o 
contexto de todas e 
cada unha das  
situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.1 Recrea unha con-
versación formal a 
partir dunha situación 
hipotética utilizando o 
rexistro e as 
expresións de cortesía 
apropiadas. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aínda 
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adecuando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazo que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 059 A. 
13 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
04 

Livre élève 
P. 063 A. 1 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
05 

Cahier P. 
048 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a resposta 
acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.2 Responde 
oralmente preguntas 
persoais e proporciona 
a información 
requirida, propia de  
cuestionarios ou 
formularios formais. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información 
demandada na 
actividade. 

Achega oralmente 
parte da información 
requirida, necesitando 
sempre a axuda dun 
docente. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma autónoma, 
pero en ocasións 
exprésaa de forma 
pouco estruturada e 
con certa desorde. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma ordenada, 
clara e concisa. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 7 
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Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
05 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 A. 2 
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inici   
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Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.3 Discrimina a 
forma na que deben 
estar formuladas as 
frases, para que se 
adecúen ás situacións 
formuladas. 

Ten dificultades para 
recoñecer o contexto 
das frases propostas. 

Comprende o 
contexto de cada 
situación, pero non 
utiliza a forma 
gramatical correcta. 

Comprende o 
contexto da maioría 
de situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

Comprende 
perfectamente o 
contexto de todas e 
cada unha das  
situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 A. 2 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 
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Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.3 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas 
oracións, aínda que 
require a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 072 A.3. 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral dunha 
recensión ou anuncio 
comercial, polo que 
non é capaz de 
resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral dunha recensión 
ou anuncio comercial 
pero ten dificultades 
para resolver 
cuestións relacionadas 
con aspectos 
secundarios do texto, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
aínda que amosa difi-
cultades para resolver 
cuestións relaciona-
das con aspectos moi 
concretos do texto, 
polo que require a 
asistencia docente de 
forma puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
polo que é capaz de 
resolver as cuestións 
relacionadas co seu 
contido de forma 
autónoma.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 076 A. 1  

Apre   
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Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.2 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos,  
descritivos ou 
narrativos sobre temas 
diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
05 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
06 

Cahier P. 
058 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada unha 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde ao 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
06 

Cahier P. 
060 A.2 
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Bloque 4. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
EsU. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, e se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións. 

3.1 Escribe ou 
completa postais e 
cartas respectando as 
características 
compositivas destes 
xéneros, con 
corrección ortográfica 
e adecuando o rexis-
tro ao destinatario. 

Amosa pouco interese 
en respectar as carac-
terísticas formais 
dunha postal ou unha 
carta e ten 
dificultades para 
escribir o texto con 
corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia docente 
e/ou recorrer a un 
dicionario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta pero ten certas 
dificultades para 
escribir o texto de 
forma cohesionada, 
cometendo algúns 
erros ortográficos e 
gramaticais, polo que 
require a asistencia 
docente e/ou recorrer 
ao dicionario.  

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, aínda que 
require a asistencia 
docente pun-
tualmente para ade-
cuar o rexistro ao seu 
destinatario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal e unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, ade-
cando o rexistro ao 
seu destinatario 
correctamente. 

U. 
06 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.2 Completa un 
cuestionario con 
opinións propias sobre 
algún aspecto da vida 
ou cotiá.  

Amosa dificultades de 
comprensión de 
algúns dos campos 
que debe encher, polo 
que non é capaz de 
completar todo o 
cuestionario sen 
recorrer ao dicionario 
ou á asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe encher, 
pero ten dificultades á 
hora de explicar 
aspectos non contem-
plados no cuestio-
nario, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe encher e 
explica aspectos non 
contemplados no 
cuestionario, aínda 
que comete erros pun-
tuais a nivel de 
expresión. 

Comprende os cam-
pos que debe encher e 
explica adecuada-
mente aspectos non 
contemplados no 
cuestionario. 

U. 
06 
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Bloque 4. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
EsU. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, e se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións. 

3.1 Escribe ou 
completa postais e 
cartas respectando as 
características 
compositivas destes 
xéneros, con 
corrección ortográfica 
e adecuando o rexis-
tro ao destinatario. 

Amosa pouco interese 
en respectar as carac-
terísticas formais 
dunha postal ou unha 
carta e ten 
dificultades para 
escribir o texto con 
corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia docente 
e/ou recorrer a un 
dicionario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta pero ten certas 
dificultades para 
escribir o texto de 
forma cohesionada, 
cometendo algúns 
erros ortográficos e 
gramaticais, polo que 
require a asistencia 
docente e/ou recorrer 
ao dicionario.  

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, aínda que 
require a asistencia 
docente pun-
tualmente para ade-
cuar o rexistro ao seu 
destinatario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal e unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, ade-
cando o rexistro ao 
seu destinatario 
correctamente. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría de veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e sola-
mente explica 
algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha 
descrición sobre un 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Artella un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se 
cingue á situación das 
ilustracións e/ou o 
guión preestablecido, 
e ten certos problemas 
de expresión, polo 
que require a 
asistencia docente. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.3 Crea un diálogo 
formal por parellas 
coidando a estrutura e 
o rexistro, e realiza 
unha exposición oral 
ante o resto da clase. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aun-
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adecuando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o con-
tido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog, un e-mail ou 
unha mensaxe de 
texto. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que re-
quire a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 

U. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
06 

Livre Élève 
P. 084 
Communi-
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Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a resposta 
acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
06 
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P. 085 A. 3 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.4 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría de veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 
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Apre   
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Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.2 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos,  
descritivos ou 
narrativos sobre temas 
diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o con-
tido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog, un e-mail ou 
unha mensaxe de 
texto. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que re-
quire a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 
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Dixit  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.2 Comprende os 
puntos dun texto 
instrutivo e responde 
preguntas asociadas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender a maioría 
dos puntos dun texto 
instrutivo, polo que 
require a asistencia 
docente para respon-
der preguntas sobre o 
seu contido. 

Entende a maioría dos 
puntos dun texto 
instrutivo, aínda que 
ten certas dificultades 
para responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido adecua-
damente, polo que 
require a asistencia 
docente a nivel de 
expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido, aínda que 
comete erros puntuais 
a nivel de expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido 
adecuadamente. 
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Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.4 Busca información 
na Internet sobre 
aspectos da súa 
redonda académica ou 
persoal 

Ten dificultades para 
navegar pola Internet, 
polo que non é capaz 
de encontrar os datos 
requiridos para 
resolver as 
actividades sen a 
asistencia docente. 

Navega con suficien-
cia pola Internet pero 
ten dificultades para 
encontrar ou interpre-
tar recursos relevantes 
que satisfagan a súa 
procura de 
información, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra recursos que 
lle permiten satis-
facer a súa procura de 
información, aínda 
que ten certas 
dificultades á hora de 
seleccionar os datos 
pertinentes. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra varios 
recursos dixitais que 
lle permiten satisfacer 
a súa procura de 
información, 
seleccionando aqueles 
datos máis 
pertinentes. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Segue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 
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6.- CONCRECIÓN DO PROXECTO CURRICULAR POR UNIDADES: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE E DESCRITORES. 
 

UNIDADE 1 

TÍTULO: Le cadeau d’anniversaire 

TEMPORALIZACIÓN: outubro-novembro 2017 

OBXECTIVOS: 

- Expresar o que nos gusta 

- Preguntar e expressar unha opinión 

- Comparar dous elementos 

 
 



CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 
 
 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Comprensión de diálogos e conversacións co soporte de 
textos escritos. 

– Audición e comprensión de  textos oral. 
– Familiarización con léxico relativo á lectura, aos libros e á 

prensa escrita. 
– Comprensión do léxico e das estruturas para expresar 

gustos ou opinións e realizar comparacións. 

 • Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos 
propios da lingua francesa. 

• Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis 
relevantes dun texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Uso de expresións básicas de comunicación oral: 
comparacións e expresións de tempo. 

– Repetición e reprodución de textos orais. 
– Asimilación e aplicación de estruturas expresar gustos, 

preferencias e opinións. 
– Formulación e resposta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Relato de vivencias e preferencias relacionadas coa 

lectura e a literatura. 
– Desenvolvemento diálogos breves sobre temas 

propostos e a partir de pautas. 
– Coñecemento e uso de léxico relacionado coa lectura. 

 • Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral 
en situacións cotiás. 

• Elaborar textos orais monolóxicos ou dialóxicos e 
aplicalos en situacións cotiás ou académicas. 

   



BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Lectura de diálogos e conversas. 
– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

propostos a modo de guión. 
– Coñecemento dos xéneros literarios e os seus nomes en 

francés. 
– Identificación das principais formas de prensa escrita. 
– Análisiede textos explicativos sobre cuestións 

gramaticais. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos. 
– Interpretación da información contida en táboas e textos 

descontinuos. 

 • Interpretar o contido de textos escritos de diversa 
tipoloxía. 

• Introducirse na lectura literaria e de medios de 
comunicación en lingua francesa.  

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Resposta escrita a preguntas breves. 
– Escritura correcta do nome de medios de prensa escrita 

e xéneros literarios. 
– Compleción de actividades sobre c’est-ce sont e os 

adxectivos indefinidos. 
– Construción de frases comparativas. 
– Uso do passé compossé en enunciados  afirmativos e en 

negativos. 

 • Aplicar estructuras sintácticas á compleción, escritura ou 
formación de textos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 



• Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua 
francesa. Aprender a aprender. 

• Interpreta textos orais e realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

 − Identifica a liaison que se realiza nunha serie de 
enunciados. Livre Élève -P. 19, A. 1 

− Recoñece o son de eu e oeu nunha serie de palabras. 
LE-P. 19, A. 2. 

− Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade 
de afirmacións sobre eles. LE-P. 11, A. 1. 

− Escoita de forma comprensiva preguntas nunha audición 
para poder respondelas. LE-P. 14, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 

• Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa 
comunicación. C. Soc. e Cívic. 

• Produce textos descritivos, narrativos e expositivos da vida 
cotiá e académica. C. Soc. e Cív. 

• Dialoga formulando e respondendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociais e Cívicas. 

 − Emprega estruturas sintácticas adecuadas para 
comparar elementos. LE-P. 17, A. 8. 

− Coñece e emprega adecuadamente expresións de 
tempo. LE-P. 18, A. 11, 12. 

− Describe a vestimenta dun personaxe representado 
nunha ilustración. LE-P. 11, A. 5. 

− Explica o argumento, personaxes e título dun libro que 
lera recentemente. LE-P. 11, A. 7. 

− Formúlalle e respóndelle preguntas a un compañeiro de 
clase sobre preferencias lectoras. LE-P. 11, A. 6. 

− Responde preguntas sobre as súas actividades 
preferidas de lecer. LE-P. 21, A. 3. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 



• Le comprensivamente textos diversos e completa 
actividades sobre eles. Aprend. a apr. 

• Coñece os xéneros literarios e o léxico relativo aos libros 
e á prensa escrita. Dixital. 

• Comparte e expresa os seus gustos lectores e literarios. 
Conc. e expresións culturais. 

 − Realiza unha lectura dun texto e interpreta o seu contido 
a partir dun cuestionario. LE-P. 11, A. 4. 

− Le comprensivamente unha serie de enunciados e 
relaciónaos cunha ilustración. Cahier Exercices-P. 12, A. 
1. 

− Identifica e aprende o nome de diferentes tipos de libros 
e xéneros literarios. LE-P. 12, Lire, quel plaisir. 

− Familiarízase e recoñece diferentes diarios e revistas e 
os seus nomes en francés. LE-P. 13, La presse. 

− Dialoga sobre preferencias lectoras a partir dun 
cuestionario formulado como guión. LE-P. 11, A. 7. 

− Comenta o seu xénero literario preferido. LE-P. 20, A. 2. 
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 

• Completa e ordena frases cos elementos adecuados na 
orde correcta. Aprender a apr. 

• Transforma ou substitúe elementos de estruturas 
sintácticas seguindo pautas. Aprender a apr. 

 − Constrúe frases comparativas a partir dunha serie de 
palabras desordenadas. LE-P. 15, A. 3. 

− Completa frases cun verbo correctamente conxugado en 
passé composé. LE-P. 18, A. 16. 

− Transforma unha serie de afirmacións en enunciados 
negativos. LE-P. 18, A. 15. 

− Reescribe unha frase cambiando o suxeito e 
concordando con el os seus elementos. LE-P 19, A. 17. 

 
 

 

 

 



UNIDADE 2 

TÍTULO: À la gare 

TEMPORALIZACIÓN: novembro-decembro 2017 

OBXECTIVOS: 

- Preguntar e dar información 

- Informarse sobre un horário 

- Dar un consello 

- Comprender un anuncio 

- Expresar a frecuencia 

- Comparar cantidades 
 

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Comprensión de diálogos e conversacións co soporte de 
textos escritos. 

– Audición e comprensión de textos orais sobre o contexto 
dos transportes en Francia. 

– Familiarización con léxico relativo aos vehículos e 
transportes. 

– Comprensión do léxico e das estruturas para informarse 
sobre horarios ou dar indicacións. 

– Identificación dos elementos comunicativos propios para 
expresar frecuencia ou comparar cantidades. 

 • Recoñecer e comprender o sentido e a estrutura léxica, 
fonética e gramatical de textos orais. 



   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Uso de expresións básicas de comunicación oral: dar e 
pedir indicacións ou informacións sobre horarios. 

– Repetición e reprodución de textos orais. 
– Asimilación e aplicación de estruturas para comparar 

cantidades e expresar frecuencia. 
– Formulación e resposta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desenvolvemento de diálogos sobre temas propostos. 
– Coñecemento e uso de léxico dos  transportes. 

 • Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral 
en situacións cotiás. 

• Elaborar textos orais monolóxicos ou dialóxicos e 
aplicalos en situacións cotiás ou académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Lectura de diálogos e conversas. 
– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

propostos a modo de guión. 
– Identificación dos principais nomes de vehículos de 

trasporte. 
– Análise de textos explicativos sobre cuestións 

gramaticais. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre o 

contexto dos transportes en Francia. 

 • Interpretar o contido e a estrutura gramatical de textos 
escritos de diversa tipoloxía coa axuda de imaxes e 
elementos visuais. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Resposta escrita a preguntas breves. 
– Escritura correcta do nome de medios de transporte de 

distintos tipos. 
– Compleción de actividades a partir da expresión Il vaut 

mieux. 
– Construción de frases co verbo avoir, no tempo verbal do 

participe passé. 
– Uso das partículas devant e derrière na redacción de 

frases breves. 

 • Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade 
relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica, 
empregando as estruturas e os elementos gramaticais 
propostos.  

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

• Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua 
francesa. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

• Interpreta textos orais e realiza actividades de 
comprensión sobre eles. Aprender a aprender. 

 − Escoita e recoñece o sentido fonético das vogais nasais. 
LE-P. 33, A. 1. 

− Recoñece o son das palabras que finalizan pola 
terminación –er. LE-P. 33, A. 3.  

− Escoita e recoñece o nome de distintos vehículos. LE-P. 
26, Lexique, Se déplacer. 

− Escoita un texto e elixe a opción correcta a unha 
afirmación sobre el. LE-P. 25, A. 1. 

− Escoita un diálogo e completa o resumo coas palabras 
que faltan en cada frase. LE-P. 25, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 



• Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súas 
comunicación. Aprender a aprender. 

• Produce textos descritivos, narrativos e expositivos da vida 
cotiá e académica. Sentido de In. e esp. Empr. 

• Dialoga formulando e respondendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociais e Cívicas. 

 − Emprega estruturas sintácticas adecuadas para 
comparar cantidades e expresar frecuencia. LE-P. 29, A. 
1. 

− Recrea un diálogo ficticio cun compañeiro interpretando 
unha escea nunha estación de tren. LE-P. 29, A. 2. 

− Describe a escea que se representa na ilustración inicial 
da lectura. LE-P. 29, A. 5. 

− Responde oralmente distintas cuestións de comprensión 
sobre un texto. LE-P. 36, A. 1. 

− Formula e responde preguntas a un compañeiro da clase 
sobre viaxes. LE-P. 29, A. 5. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

• Le comprensivamente textos diversos e completa 
actividades sobre eles. Aprend. a apr. 

• Comprende explicacións léxicas, gramaticais ou de uso 
da lingua. Aprend. a apr. 

 − Realiza unha lectura dun texto e interpreta o seu contido 
a partir dun cuestionario. LE-P. 36, A. 1. 

− Le comprensivamente unha serie de enunciados e 
relaciónaos cunha ilustración. CE-P. 22, A. 1. 

− Le distintos textos breves relacionados co mundo dos 
transportes en Francia. LE-P. 34-35, Civilisation. 

− Identifica e aprende o nome de diferentes tipos de 
vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se déplacer 

− Familiarízase e recoñece diferentes elementos léxicos 
relacionados cos trens. LE-P. 27, Lexique. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 



• Completa e ordena frases cos elementos adecuados na 
orde correcta. Aprender a apr. 

• Transforma ou substitúe elementos de estruturas 
sintácticas seguindo pautas. Aprender a apr. 

 − Resolve anagramas e constrúe palabras a partir dunha 
serie de letras desordenadas. LE-P. 27, A. 2. 

− Completa distintas frases empregando a expresión Il vaut 
mieux. CE-P. 20, A. 8. 

− Escribe frases comparativas a partir das informacións 
propostas. CE-P. 19, A. 5. 

− Reescribe unhas frases cambiando o suxeito e 
concordando con el os seus elementos. LE-P. 33, A. 17. 

− Responde negativamente preguntas formuladas 
utilizando as partículas devant ou derrière. LE-P. 31, A. 
10. 

 
 

UNIDADE 3 

TÍTULO: Un séjour à la montagne 

TEMPORALIZACIÓN: xaneiro-febreiro 2018 

OBXECTIVOS: 

- Amosar interese por algo 
- Expresar a pena 
- Expresar a esperanza 
- Expresar a certeza 
- Comparar acción 
- Protestar 
 
 
 



CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Comprensión de diálogos e conversacións co soporte de 
textos escritos. 

– Audición e comprensión de textos orais sobre o contexto 
da celebración da festa de Entroido. 

– Familiarización do léxico propio da montaña e do mar. 
– Comprensión do léxico e das estruturas para expresar 

interese, rexeitamento, certeza, esperanza ou protestar. 
– Identificación de elementos comunicativos que se utilizan 

para expresar frecuencia ou comparar cantidades. 
– Familiarización coa fonética da liaison. 

 • Comprender e identificar o sentido e a estrutura léxica, 
fonética e gramatical de textos orais. 

   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Uso de expresións básicas de comunicación oral para 
expresar interese, rexeitamente, certeza ou esperanza. 

– Repetición e reprodución de frases e de textos orais. 
– Asimilación e aplicación de estruturas para comparar 

elementos co comparatif d’action. 
– Formulación e resposta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desenvolvemento de diálogos sobre temas propostos. 
– Coñecemento e uso de léxico dos elementos propios do 

mar e da montaña. 

 • Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral 
en situacións cotiás. 

• Elaborar textos orais monolóxicos ou dialóxicos e 
aplicalos en situacións cotiás ou académicas. 

   



BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Lectura de diálogos e conversas. 
– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

formulados a modo de quión. 
– Identificación dos principais nomes de elementos 

característicos dun contexto de mar e de montaña. 
– Análise de textos explicativos sobre cuestións 

gramaticais. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre a 

celebración da festa do Entroido. 

 • Comprender o sentido e a estrutura gramatical e 
sintáctica de textos escritos de diversa tipoloxía coa 
axuda de imaxes e elementos visuais. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Resposta escrita a preguntas breves. 
– Escritura correcta do nome de elementos característicos 

dun contexto de mar e de montaña  
– Compleción de actividades a partir do uso dos pronomes 

y e en. 
– Construción de frases con verbos pronominais. 
– Conxugación de verbos en imparfait de l’indicatif. 

 • Escribir textos de diversa tipoloxía e dificultade 
relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica, 
empregando as estruturas e os elementos gramaticais 
propostos.  

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 



• Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua 
francesa. Aprender a aprender. 

• Interpreta textos orais e realiza actividades de 
comprensión. Sentido de Iniciativa e espírito 
emprendedor. 

 − Identifica a liaison que se realiza nunha serie de 
enunciados. LE-P. 47, A. 2. 

− Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. 
LE-P. 47, A. 1. 

− Escoita un diálogo e elixe a opción correcta a unha 
afirmación sobre el. LE-P. 39, A. 2. 

− Interpreta un texto oral e identifica a veracidade ou 
falsidade de afirmacións sobre el. LE-P. 49, A. 1. 

− Escoita e recoñece o nome de elementos léxicos 
relacionados co mar e coa montaña. LE-P. 40 e 41, 
Lexique. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 

• Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súas 
comunicación. Aprender a aprender. 

• Produce textos descritivos, narrativos e expositivos da vida 
cotiá e académica. C. Soc. e Cív. 

• Dialoga formulando e respondendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales e Cívicas. 

 − Emprega estruturas sintácticas adecuadas para amosar 
interese ou expresar arrepentimento. LE-P. 42, A. 2. 

− Explica oralmente e con detalle as últimas vacacións 
realizadas. LE-P. 39, A. 6. 

− Describe algúns elementos que aparecen na ilustración 
inicial da lectura. LE-P. 39, A. 5. 

− Responde oralmente distintas cuestións de comprensión 
sobre un texto. LE-P. 39, A. 3. 

− Explica ante o grupo unhas vacacións ficticias a partir 
das indicacións formuladas. LE-P. 43, A. 5. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 



• Le comprensivamente textos diversos e completa 
actividades sobre eles. Aprend. a apr. 

• Recoñece e comprende estruturas léxicas e gramaticais 
da lingua francesa. Aprender a aprender. 

 − Realiza unha lectura dun diálogo e interpreta o seu 
contido a partir dun cuestionario. LE-P. 39, A. 3. 

− Le un cómic axudándose dos debuxos para comprender 
o texto. LE-P. 42, Communication. 

− Le distintos textos breves relacionados coa celebración 
da festa de Entroido. LE-P. 48-49, Civilisation. 

− Identifica e aprende o nome de diferentes elementos 
propios do mar. LE-P. 40, Lexique.  

− Familiarízase e recoñece diferentes elementos léxicos 
relacionados co ámbito do mar. LE-P. 41, Lexique. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 

• Completa e ordena frases cos elementos adecuados na 
orde correcta. Aprender a apr. 

• Transforma ou substitúe elementos de estruturas 
sintácticas seguindo pautas. Aprender a apr. 

 − Escribe frases comparativas a partir das indicacións 
formuladas. CE-P. 29, A. 5. 

− Completa frases cos verbos courir e ouvrir conxugados 
convenientemente. LE-P. 77, A. 15. 

− Conxuga os verbos de distintas frases na forma do 
imparfait. LE-P. 46, A. 13. 

− Reescribe frases substituíndo as palabras polos 
pronomes en e y. CE-P. 29, A. 4. 

 
 
UNIDADE 4 

TÍTULO: Um concert à ne pas manquer! 

TEMPORALIZACIÓN: febreiro-marzo 2018 

OBXECTIVOS: 

- Expresar a finalidade 



- Expresar a sorpresa 

- Pedir e expresar o acordo e o desacordo 

- Expresar a causa 

- Intentar convencer 

- Pór condicións 

- Facer unha hipótese en presente 

 
CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Audición e comprensión de textos orais sobre lendas e 
tradicións bretonas. 

– Comprensión de diálogos e conversas co soporte de 
textos escritos 

– Familiarización do léxico relacionado coa música e cos 
instrumentos musicais. 

– Familiarización coa fonética das consoantes finais. 
– Identificación da estrutura comunicativa que se utiliza 

para expresar hipóteses. 

 • Comprender e identificar o sentido de textos orais e a 
súa estructura léxica, fonética e gramatical. 

   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Uso de expresiósn básicas de comunicación oral para 
expresar hipóteses en presente. 

– Repetición e reprodución de frases e de textos orais. 
– Asimilación e aplicación de estruturas para expresar 

sorpresa, acordo e desacordo. 
– Formulación e resposta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desenvolvemento de diálogos sobre temas propostos. 
– Coñecemento e uso de léxico relacionado coa música e 

cos instrumentos musicais. 

 • Reproducir e empregar estrururas propias da lingua oral 
en situacións cotiás. 

• Elaborar textos orais monolóxicos ou dialóxicos e 
aplicalos en situacións cotiás ou académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 
propostos a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos e conversas. 
– Identificación do léxico da música e dos instrumentos. 
– Comprensión de cómics sobre situacións e estruturas 

comunicativas. 
– Lectura de textos sobre lendas e tradicións bretonas. 

 • Comprender o sentido e a estrutura gramatical e 
sintáctica de textos escritos de diversa tipoloxía coa 
axuda de imaxes e elementos visuais. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Resposta escrita a preguntas breves. 
– Escritura correcta do nome de elementos característicos 

de estilos e instrumentos musicais. 
– Compleción de actividades a partir do uso de pronomes 

persoais, exclamacións e interxeccións. 
– Construción de frases hipotéticas en presente. 
– Conxugación de verbos en présent continu. 

 • Escribir textos de diversa tipoloxía e dificultade 
relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, 
empregando as estruturas e os elementos gramaticais 
propostos.  

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

• Comprende e identifica particularidades fonéticas da 
lingua francesa. Aprender a aprender. 

• Interpreta textos orais e realiza actividades de 
comprensión. Sentido de Iniciativa e espírito 
emprendedor. 

 − Escoita e recoñece a fonética das conaoantes finais 
nunha serie de palabras. LE-P. 61, A. 2. 

− Axúdase de transcricións fonéticas para recoñecer sons. 
LE-P. 61, A. 1. 

− Escoita e recoñece distintos tipos de estilos musicais. 
LE-P. 54, A. 1. 

− Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade 
de afirmacións sobre eles. LE-P. 53, A. 2. 

− Escoita un texto e elixe a resposta correcta a unha 
pregunta sobre el. LE-P. 53, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 



• Coñece estruturas léxicas e sintácticas básicas e 
aplícaas na súa comunicación. Aprender a aprender. 

• Produce textos descritivos, narrativos e expositivos da vida 
cotiá e académica. C. Soc. e Cív. 

• Dialoga formulando e respondendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales e Cívicas. 

 − Emprega estruturas sintácticas adecuadas para expresar 
acordo e desacordo. LE-P. 56, A. 1. 

− Coñece e emprega adecuadamente expresións de 
hipóteses en presente. LE-P. 57, A. 2.  

− Realiza oralmente unha lista dos obxectos que aparecen  
na ilustración inicial. LE-P. 53, A. 4. 

− Explica oralmente o programa, en caso de chuvia, de 
celebración dunha festa nun xardín. LE-P. 57, A. 5.  

− Indica que é o que un fai para obter boas notas na 
escola. LE-P. 57, A. 4. 

− Recrea un diálogo ficticio a partir da situación cotiá 
proposta. LE-P. 53, A. 6. 

− Responde preguntas sobre un texto relacionado coa 
cultura e tradición bretona. LE-P. 63, A. 1. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

• Comprende o sentido de textos diversos e completa 
actividades sobre eles. Aprend. a apr. 

• Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e 
interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr 

 − Le un texto sobre tradicións bretonas e interpreta o seu 
contido a partir dun cuestionario. LE-P. 63, A. 1. 

− Le e resolve distintas adiviñas sobre instrumentos 
musicais. LE -P. 55, A. 3. 

− Le un cómic axudándose dos elementos visuais para 
comprender o texto. LE-P. 56, Communication. 

− Identifica e aprende o nome de diferentes tipos de estilos 
musicais. LE-P. 54, A. 1. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 



• Completa e ordena frases cos elementos adecuados na 
orde correcta. Aprender a apr. 

• Transforma ou substitúe elementos de estruturas 
sintácticas seguindo pautas. Aprender a apr. 

 − Constrúe nomes de instrumentos a partir dunha serie de 
letras desordenadas. CE-P. 37, A. 2. 

− Describe unhas imaxes utilizando a forma do présent 
continu. CE-P. 45, A. 3. 

− Transforma unha serie de afirmacións en enunciados 
imperativos negativos e afirmativos. CE-P. 39, A. 2. 

− Reescribe distintas frases substituíndo as palabras 
indicadas por un pronome. CE-P. 39, A. 4. 

 
 
UNIDADE 5 

TÍTULO: Projets de vacances 

TEMPORALIZACIÓN: abril-maio 2018 

OBXECTIVOS: 

- Falar dun xornal 
- Propor axuda a alguén e responder 
- Contar algo en imperfecto e en passé composé 
 
 
 
CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Audición e comprensión de textos orais sobre espazos 
vacacionais en Francia. 

– Comprensión de diálogos co soporte de escritos. 
– Audición dun texto oral e identificación de afirmacións 

verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 
– Familiarización do léxico relacionado coa prensa e os 

oficios que interveñen no proceso periodístico. 
– Familiarización coa fonética das vogais nasais. 
– Identificación da estrutura comunicativa empregada para 

relatar feitos do pasado.  

 • Identificar os sons, a entoación e os patróns fonéticos 
propios da lingua francesa. 

• Comprender e interpretar o contido ou as informacións 
máis relevantes dun texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 
propor e aceptar axuda. 

– Repetición e reprodución de frases e de textos orais. 
– Asimilación e aplicación de estruturas para explicar feitos 

pasados. 
– Formulación e resposta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desenvolvemento de diálogos breves sobre destinos de 

vacacións. 
– Coñecemento e uso de léxico relacionado coa prensa e 

cos oficios relacionados co proceso periodístico. 

 • Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral 
en situacións cotiás. 

• Elaborar textos orais monolóxicos ou dialóxicos e 
aplicalos en situacións cotiás ou académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 
propostos a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos e conversas. 
– Identificación do léxico relacionado co mundo 

periodístico. 
– Comprensión de cómics sobre situacións e estruturas 

comunicativas. 
– Lectura de textos sobre lugares e tradicións vacacionais 

en Francia. 

 • Identificar o sentido e a estrutura gramatical e sintáctica 
de textos escritos de diversa tipoloxía coa axuda de 
imaxes e elementos visuais. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Redacción de frases co verbo en imparfait. 
– Escritura correcta do nome de elementos propios do 

ámbito periodístico e da prensa. 
– Conxugación de verbos en futur proche e do présent 

continu. 
– Resposta escrita a preguntas breves. 

 • Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade 
relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, 
emprgando as estruturas e os elementos gramaticais 
propostos.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 



• Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua 
francesa. Aprender a aprender. 

• Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto 
escrito. Aprender a aprender. 

• Interpreta textos orais e realiza actividades de 
comprensión. Sentido de Iniciativa e espírito 
emprendedor. 

 − Identifica e recoñece as distintas fórmulas fonéticas das 
vogais nasais. LE-P. 75, A. 1. 

− Escoita e interpreta un diálogo sobre as vacacións á vez 
que le o texto reproducido no audio. LE-P. 66, Projets de 
vacances. 

− Comprende e recoñece o nombre de distintos oficios 
relacionados coa prensa. LE-P. 69, A. 1. 

− Escoita un texto sobre vacacións e elixe a resposta 
correcta a unha pregunta sobre el. LE-P. 67, A. 2. 

− Escoita un texto sobre turismo e vacacións en Francia, e 
resolve unha actividade de comprensión. LE-P. 77, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 

• Recoñece estruturas léxicas e sintácticas básicas e 
aplícaas na súa comunicación. Aprender a aprender. 

• Produce textos orais descritivos, narrativos e expositivos da 
vida cotiá e académica. C. Soc. e Cív. 

• Dialoga formulando e respondendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales e Cívicas. 

 − Coñece e emprega adecuadamente frases en imparfait e 
en passé composé. LE-P. 71, A. 3. 

− Emprega estruturas sintácticas adecuadas para propor 
axuda a alguén e responder. LE-P. 70, A. 2. 

− Explícalle oralmente ao resto do grupo unhas vacacións 
vividas que foran especiais. LE-P. 71, A. 5. 

− Responde oralmente distintas preguntas de comprensión 
dun diálogo. LE-P. 67, A. 4.  

− Formula e xustifica a destinación que se prefire entre os 
destinos propostos. LE-P. 67, A. 6.  

− Recrea oralmente e en grupo un diálogo simulado sobre 
a axuda mutua ante distintas situacións. LE-P. 71, A. 4  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 



• Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e 
interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr. 

• Recoñece e comprende estruturas léxicas e gramaticais 
da lingua francesa. Aprender a aprender. 

 − Relaciona os titulares de distintos periódicos coa 
categoría correspondente. CE-P. 49, A. 1. 

− Asocia unhas ilustracións cos diálogos que se 
representan en cada unha delas. CE-P. 50, A. 3. 

− Le un cómic axudándose dos elementos visuais para 
comprender o sentido do texto. LE-P. 70, A. 1. 

− Le un texto sobre o uso dos comparativos de calidade, 
cantidade e acción. LE-P. 72, Les comparatifs. 

− Interpreta e aplica información sobre o uso dos verbos de 
opinión penser e croire. LE-P. 73, A. 10. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 

• Coñece e aplica estruturas textuais na creación de 
redaccións propias. Sentido de Iniciativa e Esp. Empr. 

• Completa e crea frases empregando un elemento ou 
estrutura gramatical determinada. Aprender a apr. 

 − Responde preguntas por escrito sobre o contido dun 
audio. LE-P. 67, A. 4. 

− Describe distintas fotografías aplicando a forma do 
imparfait. CE-P. 51, A. 3. 

− Transforma frases coa forma do futur proche ou do 
présent continu que corresponda. CE-P. 53, A. 8. 

− Reescribe o suxeito dunhas frases. CE-P. 55, A. 15. 
 
 
 
 
UNIDADE 6 

TÍTULO: En cours de français 

TEMPORALIZACIÓN: maio-xuño 2018 

OBXECTIVOS: 



- Informarse sobre a profesión de alguén 

- Facer proxectos de futuro 

- Falar dos aspectos positivos e negativos de algo 

 
CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Audición e comprensión de textos orais sobre 
comunicación e redes sociais. 

– Comprensión dun diálogo relacionado coa aula de 
francés co soporte do texto escrito. 

– Audición dun texto oral e identificación de afirmacións 
verdadeiras e falsas sobre o seu contido. 

– Familiarización do léxico relacionado cos ordenadores e 
coa comunicación SMS. 

– Familiarización coa fonética dos ditongos. 
– Identificación da estrutura comunicativa empregada para 

valorar aspectos positivos e negativos.  

 • Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos 
propios da lingua francesa. 

• Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis 
relevantes dun texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Uso de expresións de comunicación oral para preguntar 
e indicar a profesión e formular proxectos de futuro. 

– Repetición e reprodución de frases e de textos orais. 
– Asimilación e aplicación de estruturas para valorar os 

aspectos positivos e negativos de varias situacións. 
– Resposta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 
– Creación de diálogos breves sobre profesións. 
– Coñecemento e uso de léxico relacionado cos 

ordenadores e coa comunicación SMS. 

 • Elaborar textos orais reproducindo as estruturas propias 
da lingua oral en situacións cotiás ou en situacións 
académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 
propostos a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos e conversas reproducidas na 
clase de lingua francesa. 

– Identificación do léxico relacionado coa comunicación 
SMS e os ordenadores. 

– Comprensión de cómics sobre situacións e estruturas 
comunicativas. 

– Lectura de textos sobre redes sociais e comunicación 
móbil. 

 • Comprender o sentido e a estrutura gramatical e 
sintáctica de textos escritos de diversa tipoloxía coa 
axuda de imaxes e elementos visuais. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



– Redacción de frases en forma pasiva. 
– Escritura correcta do nome de elementos propios do 

léxico dos ordenadores e da comunicación SMS. 
– Conxugación de verbos en futur simple, passé composé 

o présent. 

– Resposta escrita a preguntas breves. 

 • Producir textos escritos de diversa tipoloxía e dificultade 
relacionados coa vida cotiá ou coa actividade académica, 
empregando as estruturas e os elementos gramaticais 
propostos.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. DESCRITORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

• Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua 
francesa. Aprender a aprender. 

• Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto 
escrito. Aprender a aprender. 

• Interpreta textos orais e realiza actividades de 
comprensión. Sentido de Iniciativa e espírito 
emprendedor. 

 − Escoita e recoñece o sentido fonético dos ditongos. LE-
P. 89, A. 2. 

− Escoita e reproduce distintas palabras que supoñen 
dificultade fonética. LE-P. 89, A. 1. 

− Escoita un diálogo baseado nunha clase de lingua 
francesa. LE-P. 80, En cours de français. 

− Escoita e recoñece o nome de distintos elementos 
relacionados cos ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

− Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade 
de afirmacións sobre eles. LE-P. 81, A. 1. 

− Escoita un texto e elixe a resposta correcta a unha 
pregunta sobre el. LE-P. 81, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 



• Reproduce e repite palabras, letras ou grupos de letras 
que escoitou previamente. Aprender a aprender  

• Produce textos descritivos, narrativos e expositivos da vida 
cotiá e académica. Sent. de Iniciativa e esp. 

 − Reproduce cunha boa pronunciación palabras escoitadas 
previamente nun audio. LE-P. 89, A. 1. 

− Describe os personaxes representados na ilustración da 
lectura inicial. LE-P. 81, A. 5.  

− Formula os aspectos positivos e negativos das situacións 
propostas. LE-P. 85, A. 5 

− Realiza a descrición oral dun oficio e de todas as súas 
características. LE-P. 81, A. 6 

− Indica oralmente as vantaxes e os inconvenientes dun 
oficio. LE-P. 81, A. 7. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

• Le comprensivamente textos diversos e completa 
actividades sobre eles. Aprend. a apr. 

• Relaciona textos coas ilustracións que o acompañan e 
interpreta cómics e textos descontinuos. Aprend. a apr  

• Comprende explicacións gramaticais ou de uso da 
lingua. Aprend. a apr. 

 − Realiza a lectura comprensiva dun diálogo e interpreta o 
seu contido a partir dun cuestionario. LE-P. 81, A. 3. 

− Le unha serie de enunciados e relaciónaos coa fotografía 
correspondente. CE -P. 60, A. 2. 

− Identifica e aprende o nome de diferentes elementos 
relacionados cos ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

− Recoñece os diferentes tipos de abreviaturas propias da 
comunicación móbil. LE-P. 82, A. 2. 

− Le un texto sobre o uso e a conxugación do verbo 
espérer. LE-P. 89, A. 15. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 



• Coñece e aplica estruturas textuais na creación de 
redaccións propias. Sentido de Iniciativa e Esp. Empr. 

• Completa e crea frases empregando un elemento ou 
estrutura gramatical determinada. Aprender a apr. 

 − Interpreta e escribe o sentido de mensaxes escritas en 
linguaxe propia das mensaxes SMS. CE-P. 59, A. 1. 

− Completa os espazos en branco dun CV e responde as 
cuestións formuladas ao respeto. CE-P. 58, A. 2. 

− Transforma frases na súa forma pasiva. CE-P. 63, A. 8. 
− Reescribe unhas frases conxugando os verbos en 

présent ou en passé composé. CE-P. 63, A. 6. 
 
 
7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
O manual que imos utilizar este curso é TOUS ENSEMBLE 3 por terceiro ano, que consta de 6 temas, polo que se fará a distribución da seguinte 
maneira: 
 
1º trimestre: temas 1 e 2 
2º trimestre: temas 3 e 4 
3º trimestre: temas 5 e 6 
 
Utilizaremos tamén o caderno de exercícios, o material audiovisual do método, dicionarios, gramáticas e Internet. 
  
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Débese ter en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa  en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo 
elementos positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo isto axúdanos: os alumnos, en tanto que individualidades por 
separado, progresan a ritmos distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou sociais). 
O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, e dálle un tratamento globalizado ao traballo por medio de: 
- A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 



- As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 
- O método de traballo propón exercicios repetitivos, cancións, xogos, pequenas redaccións, debuxos, etcétera. 
- A planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser traballados 
polos alumnos con diferentes niveis. 
- As páxinas do Cahier d’exercices, danlles a oportunidade de participar e axudarse entre si segundo as capacidades de cada un. Todas estas 
actividades permítenlles aos alumnos tomar decisións e desenvolver a súa autonomía. 
- O fomento da participación e a colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre todo, 
en equipo. Unha actitude positiva de traballo e unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu rendemento 
posterior. O profesor axudará a que os alumnos sexan conscientes disto. 

 
9.- TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 Nas clases de francés salientaremos sobre todo os seguintes temas: 
 
Educación moral e cívica 
A presentación xeral de Francia permitiranos coñecer e respectar outras formas de vida. Os seus costumes, a súa organización política ou 
institucional deberán facerlle reflexionar ao alumno sobre a diversidade e que aínda sendo países moi próximos a súa idiosincrasia ás veces difire 
da nosa. É importante resaltar a divisa francesa: “Liberté, Égalité et Fraternité” que tanto influíu nos países occidentais na Idade Moderna e 
Contemporánea. 
Salientaremos a conciencia de que unha boa organización sempre nos axudará a optimizar resultados en calquera ámbito da vida. 
A través da lectura achegaremonos á cultura francesa e poderemos comparala coa nosa. Resaltaremos a importancia da lectura para a formación 
como individuo, así como forma de diversión. 
Inculcarémoslles aos nosos alumnos que, grazas ás viaxes, poderemos coñecer e compartir outros puntos de vista, desenvolvendo así o valor da 
tolerancia. 
Os nosos alumnos deberán tomar conciencia de que Francia non se limita ao territorio europeo e de que a cultura francesa está presente en todos 
os continentes. 



 
Educación para a paz e a convivencia 
O sentido das palabras “paz” e “convivencia” deben entenderse como o respecto cara aos compañeiros e cara á diversidade de opinións e 
caracteres que cada un ten, e que se coñecerán cando cada un faga a súa presentación. 
Deberemos fomentar sempre o respecto na quenda de palabra, o respecto cara á figura do profesor e cara ao medio. 
Resaltarase o gran labor humanitario que realizan as persoas que traballan como voluntarios en diversas organizacións. Así incúlcaselles aos 
alumnos o valor da solidariedade e da responsabilidade cara a aqueles que están máis desfavorecidos. 
Deberemos resaltar o emprego das fórmulas de cortesía en francés que moitas veces non coinciden cos empregos do español. Os alumnos serán 
conscientes do emprego das fórmulas de cortesía francesas, sobre todo cando deban chamar de vostede a alguén ou cando poidan atuar ao seu 
interlocutor. 
Os nosos alumnos deberán tomar conciencia da importancia do espírito de equipo e do respecto ás normas existentes na clase para o bo 
funcionamento do traballo en grupo. Falaremos do fenómeno da inmigración, resaltando todos os aspectos positivos que poidan incidir 
directamente na nosa propia cultura. 
Salientaremos que hai que ser respectuoso e tolerante á hora de facer eleccións e proposicións. 

 
 

Educación medioambiental 
Hoxe en día o coidado do medio adquiriu unha importancia moi relevante. Se facemos un pouco de historia sobre a Educación Medioambiental, 
en 1977 reuniuse a Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental na antiga URSS. Alí foi definida como: o proceso a través do cal se 
clarifican os conceptos sobre os fenómenos que suceden na natureza, se facilita a comprensión do impacto das relacións entre o home, a súa 
cultura, a natureza e sobre todo se fomenta un cambio de valores, actitudes e hábitos que permitan elaborar un código de conduta relacionado 
coas cuestións do medio ambiente. 
Preténdese que, a través do currículo, se consigan alcanzar obxectivos de concienciación, participación, comportamentos positivos, así como de 
alcanzar certos coñecementos e desenvolver aptitudes necesarias para comprender e resolver os problemas ambientais. 
Na aula resaltarase a necesidade do respecto ao medio ambiente mediante a reflexión sobre as situacións que poden ter consecuencias adversas 
para o mesmo. Tal reflexión constitúe unha chamada de atención aos alumnos sobre estas situacións causadas polo home e prexudiciais para el, e 
que é necesario corrixir, a fin de espertar neles unha maior conciencia ecolóxica. Procurarase darlles consellos para protexer a natureza, a 
reciclaxe, ideas para non contaminar, a importancia de aforrar auga, etcétera. 
 



 

Educación para a igualdade de sexos 
Grazas ao estudo do vocabulario das profesións e oficios mostrarémoslles aos alumnos que tanto un home coma unha muller poden realizar 
calquera traballo. 
 
Outros temas que poderán ser tratados na aula son: a tolerancia, as relacións interculturais, o respecto polas opinións dos demais, a familia, o 
consumo, a alimentación, o tempo de lecer, as novas tecnoloxías, o respecto polos animais.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 O departamento de Francés quere celebrar na semana do 20 de marzo a festa da Francofonía animando os alumnos de Francés a participar 
nunha actividade dedicada á cultura francófona dentro da aula. Trátase de dar a coñecer mellor esta cultura: literatura, música, costumes, 
gastronomía, símbolos… Cada alumno ou grupo de alumnos pode incidir nun aspecto diferente e compartir cos demais o que eles aprenderon 
sobre a francofonía. 
 Ademais, o día do libro algúns dos alumnos que estudan francés poderán ler algún extracto interesante dunha novela ou algunha poesía 
nesta lingua. 
 
11.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao remate de cada unidade, farase un exame que comprenderá catro partes: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión 
escrita. 

Farase a nota media destas catro partes. Se é 5 ou superior queda aprobada a proba. Ao final do trimestre, farase a media entre as dúas probas 
trimestraie (de 4 partes cada unha delas). Se o resultado é 5 ou superior, queda a avaliación trimestral aprobada. 

Por tanto, faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as catro destrezas da lingua (comprensión e expresión escritas, comprensión e 
expresión orais): no primeiro trimestre sobre os contidos das unidades 1 e 2, no segundo sobre a 3 e a 4 e no terceiro trimestre sobre a 5 e a 6. 
A diario, na aula, avaliarase a progresión do alumno mediante a lectura, a comprensión do lido, preguntas e respostas orais, saídas ao encerado, 
corrección de exercicios e textos escritos. 



Terase en conta tamén o comportamento, o respecto cara ao profesor e aos compañeiros, o cumprimento das normas establecidas polo profesor, a 
realización das tarefas en casa e na aula, a participación activa na clase e o coidado e a limpeza do material. 
 
12.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 Os alumnos irán facendo a diario pequenas probas na clase, tanto orais como escritas, polo que terán notas diarias. 

 Terase moi en conta nesa nota diaria de clase a actitude do alumno: seguimento das normas establecidas polo profesor, puntualidade, 
comportamento, respecto, interese, limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa. Se un alumno 
non permite coa súa actitude o normal desenvolvemento das clases non poderá aprobar esta materia. 

Faranse dúas probas  trimestrais. A segunda serve de recuperación da primeira. A nota final do trimestre englobará a media entre as dúas 
probas trimestrais. A esta nota final de trimestre sumaráselle un punto se as notas diarias de clase son positivas, e restaráselle un punto se esta 
nota é negativa. 
 
 
 
13.- PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL 
  
 Farase unha revisión xeral dos contidos de 1º e 2º da ESO e unha proba escrita para verificar que foron adquiridos e que se pode comezar 
cos contidos de 3º da ESO. A verificación da expresión e comprensión oral farase diariamente na aula con lecturas, consignas do profesor, 
preguntas e respostas. 
 A actitude do alumno tamén será avaliada: seguimento das normas establecidas polo profesor, comportamento, respecto, interese, 
limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa.  
 
 
14.- PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE PENDENTE 
 
1.- Contidos esixibles. Son tódolos contidos do manual utilizado en 1º ou 2º da ESO TOUS ENSEMBLE 1 ou 2, dependendo das materias 
pendentes que teña o alumno.  



2.- Programa de reforzo. Os alumnos de 3º da ESO que teñan pendente a materia de Francés de 1º ou 2º da ESO deberán facer en maio un exame 
escrito da materia de 1º ou de 2º, segundo o caso.  
Só aos alumnos que vaian falar coa profesora de Francés por iniciativa propia e mostren desde o principio de curso interese por aprobar esta 
materia pendente, se lles dará unha serie de fichas de repaso cada mes. Estas fichas serán recollidas cada mes nunha data precisada o día que se 
lles fai entrega delas. Nas clases de 3º da ESO de Francés tamén se vai repasar a maioría dos contidos de 1º e 2º, polo que os alumnos co Francés 
pendente que escolleron a optativa de Francés en 3º non terán ningunha dificultade á hora de estudar eses contidos nin de preguntar as dúbidas na 
clase. 
3.- Actividades de avaliación.  
a) Os alumnos que por iniciativa propia falen coa profesora de Francés sobre a materia pendente de cursos anteriores, deberán entregar no prazo 
establecido todas as fichas de traballo que se lles encomenden durante os meses de outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo e 
abril. Estas fichas serán cualificadas de cero a dez. 
b) Exame de comprensión e expresión escritas no mes de maio. Todos os alumnos que ao principio de curso non mostraran interese por iniciativa 
propia por aprobar esta materia a través de fichas mensuais, deberán presentarse ao exame extraordinario de pendentes. 
4.- Criterios para superar a materia pendente pola avaliación continua. 
 - Entregar no prazo establecido cada mes todas as fichas de repaso tendo en conta que deben seguir os criterios de redacción e limpeza 
marcados polo profesor e que non debe entregarse nada en branco. 
 - Interese do alumno desde o principio de curso e por iniciativa propia por aprender e por aceptar a responsabilidade deste traballo 
mensual. 
 - O departamento de Francés, visto o interese de cada un dos alumnos, poderá decidir non facer o exame de maio a aqueles alumnos que 
traballen durante todo o curso de maneira continuada, entregando as fichas no seu prazo. 
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1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de 
conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E 
as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o 
mundo; como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de 
acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os 
medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e tamén 
sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza 
lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e 
das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento 
de particular transcendencia non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, 
programas e titulacións entre os Estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que 
transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. 
Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en 
marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun 
enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental 
Europeo titulado "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido 
en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia Intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en 
Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 
competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar. 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os 
enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, 
encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, 
estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito 
educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para 
abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as 
regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas 



noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras 
descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de 
textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, así, a inferencia de significados e o 
desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro 
como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, 
social e cultural, e o respecto polos dereitos fundamentais. 
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, 
un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan 
igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de 
ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse 
adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 
comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos 
descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos 
sociais nunha lingua informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua 
noutra comunidade lingüística. 
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode 
esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o 
uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión 
social, motivadas en moitos casos por prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de 
usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de ambas as linguas nun amplo 
repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.  
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o 
desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de 
dominio con que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, 
e para o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua 
castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente 
similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas 
características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou 
similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser presentados só nunha lingua pero 



traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de 
aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e de Lingua 
galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas 
nas que un/unha aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 
lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias 
de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a 
realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da 
competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e 
intercultural, xa que o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación 
nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, 
haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se 
mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua 
estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona 
unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico da 
maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 
alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos diferentes aspectos que se 
inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, 
que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao 
currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  
Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o 
profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e 
proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións 
coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as 
estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro docente a coherencia 
pedagóxica no ensino das linguas.  
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 
competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, 
achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da 



vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de 
comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo 
da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, 
mediante a comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 
capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas e ao 
coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa visión 
do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia 
comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha 
reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de 
interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica de 
obras literarias. 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as 
define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de 
comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión 
e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas actividades 
requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 
comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do 
quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e 
interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no 
quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o grao de adquisición de 
cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos 
para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan. 
  
 

 
 



2.- RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 
c 
d 
i 

B1.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema. 
Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 
Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 
Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.) 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir do coñecemento 
doutras linguas e de elementos non 
lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 
B1.2. Tolerancia da comprensión parcial 
ou vaga nunha situación comunicativa. 
B1.3. Perseveranza no logro da 
comprensión oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando repetición do dito. 

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 
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 

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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

que se utilicen frases feitas e estruturas 
sinxelas e previamente traballadas sobre 
datos persoais, horarios, prezos, números e 
preguntas sinxelas, e que se desenvolvan 
con lentitude e boa articulación. 

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

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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 
c 
d 
i 

B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 
Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

Adecuación do texto ao destinatario, 
ao contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa. 

Execución: 
Concepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais, e a súa estrutura básica.  

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

Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de 

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 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
CSIEE 
 

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

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Compensación das carencias 
lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos, e paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de 
significado parecido.  

Definición ou reformulación dun 
termo ou expresión.  

Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da 
lingua meta.  

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

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. 

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 
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Sinalación de obxectos, uso de 
deícticos ou realizar accións que 
aclaran o significado.  

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

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

B2.2. Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara ás demais persoas para 
comprender e facerse comprender. 
B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: saúdos e despedidas, 
felicitacións, invitacións, expresións da 
dor, conversa telefónica, compravenda, e 
outras igualmente cotiás e básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 
c 
d 
i 

B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema, a partir da 
información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 
Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie ou 

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 

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 
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oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva). 
Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 
puntos principais). 
Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

coñecidas polo contexto e mediante os 
coñecementos e as experiencias noutras 
linguas. 
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.  

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  

a B4.1. Estratexias de produción: B4.1. Aplicar estratexias básicas para SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal CCL 
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c 
d 
i 

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

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

Uso de elementos coñecidos obtidos 
de modelos moi sinxelos de textos 
escritos, para elaborar os propios 
textos. 

Execución: 
Elaboración dun borrador seguindo 
textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

Organización do texto en parágrafos 
curtos abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 

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. 

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). 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

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

 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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seu significado ou a idea global. 

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

Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do 
tipo "éme igual", "sóame", etc.).  

Revisión: 
Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación. 

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

Reescritura definitiva. 

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

a 
c 
d 
i 
o 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación básicos: 
Sons e fonemas vocálicos. 
Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións. 
Procesos fonolóxicos máis básicos. 
Acento fónico dos elementos léxicos 
illados e na oración. 
B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 
Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 
Utilización adecuada da ortografía da 
oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 
B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
Recoñecemento e uso de convencións 
sociais básicas e normas de cortesía 
propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non 
verbal elemental na cultura estranxeira. 
Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; 
condicións de vida elementais (vivenda); 
relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), comida, lecer, 
deportes, comportamentos proxémicos 
básicos, lugares máis habituais, etc.; e a 
costumes, valores e actitudes moi básicos 

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 

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 
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e máis evidentes sobre aspectos propios da 
súa idade nos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 
Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas 
nos costumes cotiáns entre os países onde 
se fala a lingua estranxeira e o noso. 
Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 
B5.4. Plurilingüismo: 
Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar 
a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 
Participación en proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 
B5.5. Funcións comunicativas: 
Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais básicas propias da súa 
idade.  
Descrición de calidades físicas e abstractas 
moi básicas de persoas, obxectos, lugares 
e actividades.  
Narración de acontecementos e descrición 
de estados e situacións presentes, e 
expresión moi básica de sucesos futuros. 
Petición e ofrecemento de información e 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 
B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das 
devanditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis habitual, e utilizar 
un repertorio léxico suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar, sempre 
que sexan traballados na clase 
previamente 

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 
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indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  
Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  
Expresión da vontade, a intención, a orde, 
a autorización e a prohibición.  
Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  
Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental 
do discurso. 
B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a:  
Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da 
vida diaria; familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; 
saúde máis básica e coidados físicos 
elementais; educación e estudo; compras 
básicas; alimentación e restauración; 
transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.  
Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos moi básicos e moi habituais 
(saúdos, despedidas, preguntas por 
preferencias, expresións sinxelas de 
gustos), e léxico sobre temas relacionados 
con contidos moi sinxelos e predicibles 
doutras áreas do currículo. 
B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 



3.- CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
 
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); 
comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 
Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 
Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 
Negación (negación nos tempos compostos). 
Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 
Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les accords); futuro (futur proche). 
Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 
Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo;terminativo (venir 
de + Inf.). 
Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); posibilliade/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) ; cortesía. 
Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións 
adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 
Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). 
Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 
Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 
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); anterioridade (l y a…que); posterioridade (plus 
tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 
Expresión do modo. 
 
 
 
 



 
 
4.-  OBXECTIVOS PARA 4º DA ESO 
 

O obxectivo principal é a adquisición dunha competencia comunicativa (gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica e sociocultural) en 

tódalas súas vertentes: 

- A comunicación oral: para que os alumnos poidan comunicarse, na dobre faceta de comprensión e expresión, en situacións habituais da súa vida 

cotiá ou relacionadas cos seus intereses e motivacións. 

- A comunicación escrita: para que os alumnos adquiran un dominio da mesma, na súa dobre faceta de comprensión e expresión, que lles garanta 

poder comunicarse en situacións prácticas e cotiás. 

- A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe: para que o alumno reflexione sobre os mecanismos que utiliza para aprender e 

identifique as estratexias que lle son máis útiles, facilitando a súa propia aprendizaxe. 

- Os aspectos socioculturais: para mostrar aos alumnos outras formas de entender a realidade, enriquecendo así o seu mundo cultural e 

favorecendo o desenvolvemento de actitudes de relativización e tolerancia. 

 

O ensino do francés como Segunda Lingua Estranxeira na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria terá como obxectivo contribuír a 

desenvolver nos alumnos as capacidades seguintes: 

1. Desenvolver a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en situacións habituais de comunicación  a través de tarefas 

específicas. 

2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, co fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula.  



3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a fontes de información variadas e como medio para coñecer 

culturas e formas de vida distintas ás propias. 

4. Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas na lingua materna ou na aprendizaxe doutras 

linguas, co fin de realizar tarefas interactivas en situacións reais ou simuladas. 

5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como un elemento que facilite a aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o 

desenvolvemento da autonomía. 

6. Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, libros de consulta, materiais multimedia, etc.) co fin de buscar 

información e resolver situacións de aprendizaxe de forma autónoma. 

7. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver o interese por incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das 

tarefas expostas. 

8. Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo o respecto cara a ela e os seus falantes, para lograr un 

mellor entendemento internacional. 

9. Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a unha cultura diferente e como elemento favorecedor das relacións sociais e interpersoais. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.- INDICADORES DE LOGRO 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
01 

Cahier P. 
011 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.1 Identifica a palabra 
clave dunha frase para 
relacionar o enunciado 
coa imaxe que 
describe. 

Recoñece a palabra 
clave que aparece en 
cada frase con axuda 
docente e ten 
dificultades para 
relacionar os debuxos 
cos enunciados. 

Recoñece a maioría 
das palabras clave que 
aparecen en cada 
frase e relaciona 
correctamente algúns 
dos enunciados cos 
seus debuxos. 

Recoñece as palabras 
clave que aparecen en 
cada frase e relaciona 
correctamente os 
enunciados cos seus 
debuxos. 

Recoñece as palabras 
clave que aparecen en 
cada frase, relaciona 
correctamente os 
enunciados cos seus 
debuxos e argumenta 
por que relacionou 
cada enunciado coa 
súa correspondente 
imaxe. 

U. 
01 

Cahier P. 
012 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada unha 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde ao 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
01 

Cahier P. 
012 A.1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a maior 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.1 Identifica as 
fórmulas que emprega 
un interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e expresar 
preferencias sobre a 
lectura e a música. 

Identifica só algunhas 
das fórmulas básicas 
que emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música incluso con 
axuda e indicacións 
do propio interlocutor 
ou do docente. 

Identifica a maioría 
das fórmulas que 
emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música con axuda e 
indicacións do propio 
interlocutor ou do 
docente. 

Identifica de forma 
autónoma a maioría 
das fórmulas que 
emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música.   

Coñece de forma 
autónoma e 
perfectamente todas 
as fórmulas que 
emprega un 
interlocutor para 
preguntar, solicitar 
información e 
expresar preferencias 
durante un diálogo 
sobre a lectura e a 
música. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Conc   
expre  
cultu  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.3 Escoita e 
reproduce textos 
interrogativos 
diferenciándoos pola 
súa entoación dos 
textos enunciativos. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos cunha 
entoación inadecuada 
e totalmente 
inexpresiva. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos  
con dificultades 
parar diferenciar os 
textos exclamativos 
e interrogativos dos 
enunciativos e 
necesita pautas 
docentes para 
reproducilos 
adecuadamente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  
intentando diferenciar 
os textos 
interrogativos e 
exclamativos dos 
enunciativos seguindo 
indicacións do 
docente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  de 
forma expresiva 
diferenciando os 
textos exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Apre   
apren  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.1 Responde 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema. 

Cústalle responder 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema, incluso con 
apoio docente. 

Responde 
adecuadamente 
algunhas preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente 
bastantes preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente todas 
as preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.2 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 011 A. 6 

Soci   
cívic  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.2 Amplia o léxico a 
través dos pés de foto 
que acompañan unha 
serie de imaxes 

Le de forma mecánica 
sen prestarlle atención 
á lectura nin 
incorporar novo 
léxico. 

Le prestándolles 
atención ás 
indicacións de léxico 
realizadas polo 
docente e ten 
dificultades para 
incorporar ou 
memorizar novo 
léxico. 

Le de forma atenta o 
texto da lectura e os 
recadros de léxico 
incorporando novo 
léxico. 

Le con atención e 
memoriza as palabras 
novas que aparecen 
para emplealas en 
distintos contextos. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 012 A. 
13 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.1 Busca información 
na Internet ou outras 
fontes sobres 
semanarios e revistas 
femininas en francés e 
sinala os seus títulos. 

Localiza a 
información que 
require con 
dificultades e necesita 
pautas ou axuda para 
localizar semanarios e 
revistas femininas en 
francés e sinala os 
seus títulos. 

Encontra na Internet a 
información que 
necesita e 
ocasionalmente 
necesita algunha 
pauta ou consello para 
localizar semanarios e 
revistas femininas en 
francés ou sinalar os 
seus títulos. 

Encontra a 
información que 
necesita para localizar 
semanarios e revistas 
femininas en francés e 
sinalar os seus títulos. 

Encontra a 
información que 
necesita para localizar 
semanarios e revistas 
femininas en francés e 
sinalar os seus título e 
é capaz de sinalar 
algunhas 
características das 
revistas que 
encontrou. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 013 A. 1 

Dixit  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 013 A. 2  

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014 A. 2 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.3 Responde 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema. 

Cústalle responder 
adecuadamente 
preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema, incluso con 
apoio docente. 

Responde 
adecuadamente 
algunhas preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente 
bastantes preguntas 
sobre accións a partir 
da repetición dun 
esquema. 

Responde 
adecuadamente todas 
as preguntas sobre 
accións a partir da 
repetición dun 
esquema 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
01 

Livre Élève 
P. 014 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Interactúa cun 
interlocutor para pedir 
e ofrecer información 
durante unha charla 
real ou simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 015 A. 5 

Soci   
cívic  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
01 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.1 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos ou 
descritivos sobre 
temas diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 020 A. 1 

Apre   
apren  
 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.2 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos,  
descritivos ou 
narrativos sobre temas 
diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
01 

Livre Élève 
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Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 021 A. 3 

Conc   
expre  
cultu  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.2 Identifica en textos 
orais o léxico relativo 
aos instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais só algunhas 
palabras relativas aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais, 
incluso con apoio 
docente. 

Identifica en textos 
orais, e con apoio 
docente, o léxico 
relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma a maioría 
de léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma todo o 
léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 054 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.2 Identifica en textos 
orais o léxico relativo 
aos instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais só algunhas 
palabras relativas aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais, 
incluso con apoio 
docente. 

Identifica en textos 
orais, e con apoio 
docente, o léxico 
relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma a maioría 
de léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

Identifica en textos 
orais de forma 
autónoma todo o 
léxico relativo aos 
instrumentos e os 
xéneros musicais. 

U. 
01 

Livre Élève 
P. 055 A. 2 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
02 

Cahier P. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.4 Extrae a partir da 
escoita atenta do audio 
datos persoais dos 
personaxes propostos.  

Identifica no audio só 
algunhas palabras 
relativas ao 
vocabulario 
traballadas en clase, 
incluso con axuda do 
docente. 

Identifica no audio e 
sempre con axuda 
docente, o 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma a 
maioría do 
vocabulario relativo á 
actividade. 

Identifica no audio de 
forma autónoma todo 
o vocabulario relativo 
á actividade. 

U. 
02 

Cahier P. 
016 A. 1 
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Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.4 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou na que 
se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que debe 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
02 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Segue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Cahier P. 
017 A. 2 

Com  
lingü  
 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto, unha 
situación ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Cahier P. 
021 A. 3, 4 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.2 Realiza unha 
exposición oral sobre 
algunha temática do 
ámbito académico. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
adecuada, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
articulada, expresán-
dose cunha dicción, 
fluidez e entoación 
correctas. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 5 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.1 Interactúa cun 
interlocutor para pedir 
e ofrecer información 
durante unha charla 
real ou simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 7 

Soci   
cívic  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.2 Interactúa cun 
interlocutor para 
saudar, pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada 

Emprega palabras ou 
frases inconexas e 
necesita pautas ou 
orientacións para 
pedir e ofrecer 
información durante 
unha charla real ou 
simulada. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e necesita 
mellorar a súa dicción 
e pronunciación. 

Emprega frases curtas 
e estruturadas para 
solicitar ou ofrecer 
información nunha 
charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e unha 
pronunciación 
adecuadas. 

Emprega unha 
linguaxe elaborada, 
clara e comprensible 
nunha charla real ou 
simulada e exprésase 
cunha dicción e 
pronunciación 
expresivas e 
comprensibles. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A. 7 

Soci   
cívic  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.3 Escoita e 
reproduce textos 
interrogativos 
diferenciándoos pola 
súa entoación dos 
textos enunciativos. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos cunha 
entoación inadecuada 
e totalmente 
inexpresiva. 

Escoita e reproduce 
textos interrogativos  
con dificultades 
parar diferenciar os 
textos exclamativos 
e interrogativos dos 
enunciativos e 
necesita pautas 
docentes para 
reproducilos 
adecuadamente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  
intentando diferenciar 
os textos 
interrogativos e 
exclamativos dos 
enunciativos seguindo 
indicacións do 
docente. 

Escoita e reproduce 
de textos 
interrogativos  de 
forma expresiva 
diferenciando os 
textos exclamativos e 
interrogativos dos 
enunciativos. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 025 A.7 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Segue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
02 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
02 
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Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 029 A. 1 

Sent   
inici   
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Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.2 Escoita e indica os 
números ou series de 
números que aparecen 
no audio. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
escritura da maioría 
dos números. 

Sabe escribir os 
números, pero en 
ocasións non entende 
correctamente a súa 
pronunciación. 

Recoñece a maioría 
dos números e tan só 
ten problemas cando 
aparecen nun diálogo 
ou nunha 
conversación pouco 
pausada. 

Sabe escribir e 
pronunciar os 
números con soltura e 
identificalos en 
conversas ou diálogos 
pouco pausados. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.3 Recrea un diálogo, 
respectando a súa 
estrutura e seguindo as 
indicacións claves 
proporcionadas na 
actividade. 

Ten dificultades para 
xerar un diálogo a 
partir das indicacións 
proporcionadas. 

Xera un diálogo 
seguindo as 
indicacións dadas, 
pero é pouco 
estruturado e de 
vocabulario pobre. 

Xera un diálogo 
estruturado seguindo 
as indicacións dadas. 

Xera un diálogo 
estruturado e rico en 
vocabulario, seguindo 
todas as indicacións 
dadas. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de condordalos 
co verbo ou 
substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora 
dos substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
amosa problemas de 
comprensión neste 
tipo de frases e 
require a asistencia 
docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres e sabe concor-
dalos co verbo e 
substituílos polo 
complemento adecua-
do, polo que com-
prende o significado 
das frases e os textos. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 030 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría de veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 033 A. 1 
e 2 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.3 Identifica o son do 
H aspiré e a súa 
pronunciación. 

Amosa dificultades 
para realizar a 
actividade, ao 
descoñecer a 
pronunciación e a 
regra ortográfica que 
rexe o H aspiré. 

Coñece as regras 
ortográficas, pero ten 
problemas para 
discriminar o H 
aspiré na súa 
pronunciación. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré, necesitando en 
ocasións a axuda do 
docente. 

Coñece as regras 
ortográficas e 
discrimina a 
pronunciación do H 
aspiré de forma 
autónoma. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 033 A. 3, 
4 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.5 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
02 

Livre Élève 
P. 035 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.3 Comprende o 
formato e a mensaxe 
dun texto publicitario.  

Amosa certas difi-
cultades para enten-
der o formato e os 
recursos habituais dun 
texto publicitario, 
polo que non é capaz 
de comprender a súa 
mensaxe sen a 
asistencia docente. 

Entende o formato 
dun texto publicitario 
a nivel xeral, aínda 
que ten dificultades 
para comprender 
plenamente a súa 
mensaxe, así como 
outros elementos se-
cundarios (destinata-
rio, función, etc.). 

Entende o formato, o 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresalo. 

Entende o formato, a 
mensaxe e os re-
cursos habituais da 
linguaxe publicitaria e 
exprésao adecua-
damente. 

U. 
02 

Livre Élève 
P. 036 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.2 Escolle as frases 
interrogativas máis 
adecuadas para un 
contexto informal e 
para que cumpran coas 
regras gramaticais 
estudadas. 

Ten dificultades para 
entender a estrutura 
gramatical das frases 
interrogativas. 

Comprende o 
funcionamento de 
gramatical das frases 
interrogativas a nivel 
teórico, pero ten 
dificultades para 
aplicalo na actividade 
proposta. 

Comprende o 
funcionamento 
gramatical das frases 
interrogativas e 
resolve correctamente  
gran parte do 
exercicio. 

Comprende 
perfectamente o 
funcionamento das 
estruturas gramaticais 
das frases 
interrogativas e ten en 
conta o contexto da 
situación formulada 
para escoller a frase 
correcta. 

U. 
03 

Cahier P. 
025 A. 5 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 1 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.3 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
completa a súa versión 
escrita con axuda das 
palabras facilitadas 
previamente. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras e 
utiliza o azar para 
completar o resto do 
exercicio  

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase do diálogo 
escrito para entender 
o contexto e acabar de 
completar as palabras 
que non captou. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse do diálogo 
escrito. 

U. 
03 

Cahier P. 
026 A. 3 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.4 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou na que 
se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que debe 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
03 

Cahier P. 
028 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto, unha 
situación ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  

U. 
03 

Cahier P. 
034 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Artella un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se 
cingue á situación das 
ilustracións e/ou o 
guión preestablecido, 
e ten certos problemas 
de expresión, polo 
que require a 
asistencia docente. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 5 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.1 Recrea unha con-
versación formal a 
partir dunha situación 
hipotética utilizando o 
rexistro e as 
expresións de cortesía 
apropiadas. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aínda 
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adecuando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 039 A. 6 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 043 A. 4 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e sola-
mente explica 
algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha 
descrición sobre un 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
03 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.2 Coñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sábeos concordar co 
verbo e substituír polo 
complemento 
adecuado. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
pero ten dificultades á 
hora de condordalos 
co verbo ou 
substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
impide a compren-
sión da frase ou o 
texto e require a 
asistencia docente. 

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo, aínda que ten 
dificultades á hora 
dos substituílos polo 
complemento 
adecuado, polo que 
amosa problemas de 
comprensión neste 
tipo de frases e 
require a asistencia 
docente.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronomes 
e sabe concordalos co 
verbo e substituílos 
polo complemento 
adecuado, polo que 
comprende o 
significado das frases 
e os textos, aínda que 
comete erros 
puntuais.   

Recoñece os distin-
tos tipos de pronom-
bres e sabe concor-
dalos co verbo e 
substituílos polo 
complemento adecua-
do, polo que com-
prende o significado 
das frases e os textos. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 045 A. 5 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.3 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas 
oracións, aínda que 
require a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 045 A.8. 

Apre   
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
03 

Livre élève 
P. 049 A. 1 

Conc   
expre  
cultu  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.5 Le un texto 
divulgativo ou un 
artigo e responde 
verdadeiro ou falso ás 
afirmacións propostas. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
recoñecer se as 
afirmacións son falsas 
ou verdadeiras., polo 
que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de recoñecer 
se as afirmacións son 
falsas ou verdadeiras 
de forma autónoma.  

U. 
03 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.1 Recoñece e 
encontra trazos 
característicos nun ou 
varios textos, en 
función de se o 
rexistro que utiliza é 
formal ou informal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazos que os 
caracterizan. 

Diferencia os dos 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dos 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
03 
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Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.2 Asocia as palabras 
clave propostas para 
completar un texto de 
rexistro informal, 
como unha carta ou un 
e-mail. 

Ten dificultades para 
entender o significado 
xeral da carta ou e-
mail. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail, pero ten 
problemas para 
entender algunhas das 
palabras propostas 
para completalo. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e a maioría das 
palabras propostas 
para completalo, pero 
comete algúns erros. 

Entende o sentido 
xeral da carta ou e-
mail e asocia 
correctamente as 
palabras propostas. 

U. 
03 

Livre Élève 
P. 051 A. 2 

Apre   
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Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a maior 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 

U. 
03 

Livre Élève 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Cahier P. 
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Apre   
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Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada unha 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde ao 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
04 
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Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazo que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.4 Asocia frases a 
unha imaxe concreta 
na que se desenvolve 
unha acción, ou na que 
se describe un 
contexto concreto. 

Ten dificultades para 
analizar o significado 
das imaxes. 

Entende o significado 
xeral das imaxes, pero 
ten problemas para 
entender algunhas das 
frases que debe 
asociar. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e a 
maioría das frases, 
pero comete algúns 
erros. 

Entende o significado 
xeral das imaxes e 
asóciaas 
correctamente coas 
frases propostas. 

U. 
04 
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Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de 
textos moi breves en soporte dixital. 
EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, 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 normas de cortesía e de 
etiqueta máis importantes. 

2.1 Escribe unha 
descrición sobre un 
obxecto, unha 
situación ou unha 
persoa utilizando 
frases breves e 
vocabulario sinxelo. 

Ten dificultades para 
escribir correcta-
mente a descrición ao 
descoñecer gran parte 
do vocabulario e 
gramática necesaria. 

Escribe con certas 
dificultades a 
descrición solicitada, 
cun vocabulario pobre 
e con erros 
gramaticais. 

Escribe a descrición 
solicitada 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado e a 
gramática adecuada, 
pero o texto presenta 
erros estruturais. 

Escribe a descrición 
correctamente, 
utilizando vocabulario 
relacionado, a 
gramática adecuada e 
presentando un texto 
ben estruturado.  
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Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a resposta 
acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.3 Comprende a 
información clave dun 
diálogo oral e indica 
se as afirmacións 
propostas son 
verdadeiras ou falsas. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información xeral dun 
diálogo, polo que non 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas. 

Comprende parte da 
información xeral dun 
diálogo, aínda que 
require a asistencia 
docente para discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas 

Comprende a maior 
parte da información 
xeral dun diálogo, 
polo que é capaz de 
discernir se as 
afirmacións son certas 
ou falsas de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de discernir 
se as afirmacións son 
certas ou falsas de 
forma autónoma. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.2 Realiza unha 
exposición oral sobre 
algunha temática do 
ámbito académico. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
adecuada, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre unha 
temática do ámbito 
académico de forma 
articulada, expresán-
dose cunha dicción, 
fluidez e entoación 
correctas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.2 Explícalle 
oralmente ao resto da 
clase a súa opinión 
persoal, gustos e 
preferencias. 

Amosa dificultades de 
expresión e soamente 
trata algúns aspectos 
do tema que debe 
expor, polo que 
require a asistencia 
docente para 
completar e artellar o 
seu discurso de forma 
coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos 
aspectos do tema que 
debe tratar, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Realiza unha exposi-
ción oral sobre os 
seus gustos e 
preferencias sobre a 
temática concreta de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Realiza unha exposi-
ción sobre os seus 
gustos e preferencias 
sobre a temática 
concreta de forma 
articulada, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.3 Recrea un diálogo, 
respectando a súa 
estrutura e seguindo as 
indicacións claves 
proporcionadas na 
actividade. 

Ten dificultades para 
xerar un diálogo a 
partir das indicacións 
proporcionadas. 

Xera un diálogo 
seguindo as 
indicacións dadas, 
pero é pouco 
estruturado e de 
vocabulario pobre. 

Xera un diálogo 
estruturado seguindo 
as indicacións dadas. 

Xera un diálogo 
estruturado e rico en 
vocabulario, seguindo 
todas as indicacións 
dadas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Artella un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se 
cingue á situación das 
ilustracións e/ou o 
guión preestablecido, 
e ten certos problemas 
de expresión, polo 
que require a 
asistencia docente. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral, así como os seus significados xerais 
asociados. 
EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que 
participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

4.2 Responde as 
preguntas formuladas 
no audio, axudándose 
das imaxes que 
aparecen na 
actividade. 

Ten dificultades para 
comprender o 
vocabulario do audio 
correspondente. 

Identifica no audio só 
algunhas palabras, 
pero as imaxes da 
actividade axúdano a 
contextualizar a 
situación. 

Identifica no audio a 
maioría de palabras e 
axúdase das imaxes 
para completar a 
actividade. 

Identifica no audio 
todas as palabras 
propostas, sen 
necesidade de 
axudarse das imaxes. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.2 Comprende un 
diálogo cotián rea-
lizado nun contexto 
informal e responde 
preguntas referidas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
responder preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diálo-
go cotián realizado 
nun contexto infor-
mal, polo que é capaz 
de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 056 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.4 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 056 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.3 Discrimina a 
forma na que deben 
estar formuladas as 
frases, para que se 
adecúen ás situacións 
formuladas. 

Ten dificultades para 
recoñecer o contexto 
das frases propostas. 

Comprende o 
contexto de cada 
situación, pero non 
utiliza a forma 
gramatical correcta. 

Comprende o 
contexto da maioría 
de situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

Comprende 
perfectamente o 
contexto de todas e 
cada unha das  
situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 057 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.1 Recrea unha con-
versación formal a 
partir dunha situación 
hipotética utilizando o 
rexistro e as 
expresións de cortesía 
apropiadas. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aínda 
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adecuando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 057 A. 5 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.1 Transforma as 
frases propostas dun 
rexistro informal a un 
rexistro formal. 

Ten dificultades para 
diferenciar entre o 
rexistro formal e o 
informal. 

Diferencia o rexistro 
formal do informal, 
pero ten dificultades 
para distinguir os 
trazo que os 
caracterizan. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente e 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles. 

Diferencia os dous 
tipos de rexistros 
perfectamente, 
recoñece trazos 
característicos de 
cada un deles e sabe 
en que situacións 
debe utilizarse un ou 
o outro. 

U. 
04 

Livre Élève 
P. 059 A. 
13 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto da cultura 
francesa.  

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral do texto, 
polo que non é capaz 
de resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral do texto pero 
ten dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con as-
pectos secundarios do 
texto, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto aínda 
que amosa 
dificultades para 
resolver cuestións 
relacionadas con 
aspectos moi concre-
tos do texto, polo que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias do texto, polo que 
é capaz de resolver as 
cuestións relacionadas 
co seu contido de 
forma autónoma.  

U. 
04 

Livre élève 
P. 063 A. 1 

Conc   
expre  
cultu  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
05 

Cahier P. 
048 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a resposta 
acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 2 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.2 Responde 
oralmente preguntas 
persoais e proporciona 
a información 
requirida, propia de  
cuestionarios ou 
formularios formais. 

Ten dificultades para 
comprender a 
información 
demandada na 
actividade. 

Achega oralmente 
parte da información 
requirida, necesitando 
sempre a axuda dun 
docente. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma autónoma, 
pero en ocasións 
exprésaa de forma 
pouco estruturada e 
con certa desorde. 

Achega oralmente a 
información requirida 
de forma ordenada, 
clara e concisa. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 067 A. 7 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.2 Coñece moitas 
palabras relacionadas 
co ámbito da vida 
cotiá. 

Coñece un escaso nú-
mero de palabras ou 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer sistemática-
mente ao dicionario.  

Coñece un número 
limitado de palabras e 
expresións relaciona-
das con distintos ám-
bitos da vida cotiá, 
polo que debe 
recorrer ao dicionario 
de forma frecuente. 

Coñece un número 
importante de pala-
bras e expresións 
relacionadas con 
distintos ámbitos da 
vida cotiá, polo que 
debe recorrer ao 
dicionario de forma 
puntual. 

Ten un bo dominio 
das palabras e as 
expresións rela-
cionadas con distintos 
ámbitos da vida cotiá, 
polo que é capaz de 
deducir o significado 
de certos vocablos 
que descoñece sen 
necesidade de 
recorrer ao dicionario. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 069 A. 2  

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.1 Identifica os 
interlocutores, os 
diálogos e os temas de 
conversación en textos 
orais nos que se 
reproduce un cómic e 
as conversas 
relacionados con eles. 

Identifica, de forma 
guiada, palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e faise 
unha idea aproximada 
ou inexacta do tema 
dos diálogos. 

Identifica  
información esencial 
en conversas breves e 
sinxelas reproducidas 
nun audio sobre un 
cómic, identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea xeral do 
tema dos diálogos. 

Identifica información 
esencial en conversas 
breves e sinxelas 
reproducidas nun 
audio sobre un cómic, 
identifica os 
personaxes ou 
interlocutores e ten 
unha idea bastante 
precisa do tema dos 
diálogos e é capaz de 
describilos 
brevemente. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 A. 2 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e da 
etiqueta máis importantes nos contextos respectivos.  
Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso 
máis habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 
EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e 
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e 
observando as convencións formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

4.3 Discrimina a 
forma na que deben 
estar formuladas as 
frases, para que se 
adecúen ás situacións 
formuladas. 

Ten dificultades para 
recoñecer o contexto 
das frases propostas. 

Comprende o 
contexto de cada 
situación, pero non 
utiliza a forma 
gramatical correcta. 

Comprende o 
contexto da maioría 
de situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

Comprende 
perfectamente o 
contexto de todas e 
cada unha das  
situacións 
formuladas, o rexistro 
e a forma gramatical 
máis adecuada para 
cada unha delas. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 A. 2 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 070 
Communi-
cation 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.3 Comprende a 
estrutura sintáctica e 
discursiva de oracións 
interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas ou 
condicionais, así como 
o seu significado.  

Ten dificultades para 
analizar a estrutura 
sintáctica e discursiva 
de determinadas 
oracións e require a 
asistencia docente 
para comprender o 
significado.  

Comprende de forma 
somera o significado 
de determinadas 
oracións, aínda que 
require a asistencia 
docente para analizar 
a súa estrutura sintác-
tica e discursiva. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente varios dos 
constituíntes da súa 
estrutura sintáctica e 
discursiva, aínda que 
require a asistencia 
docente de forma 
puntual. 

Comprende o signifi-
cado de determinadas 
oracións e é capaz de 
analizar correcta-
mente os constituíntes 
da súa estrutura 
sintáctica e discur-
siva. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 072 A.3. 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión 
do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, e convencións sociais. 
Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, 
e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal 
na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo. 

3.3 Identifica as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial. 

Amosa dificultades 
para comprender o 
sentido xeral dunha 
recensión ou anuncio 
comercial, polo que 
non é capaz de 
resolver as 
actividades referidas 
ao seu contido sen a 
asistencia docente. 

Entende o sentido 
xeral dunha recensión 
ou anuncio comercial 
pero ten dificultades 
para resolver 
cuestións relacionadas 
con aspectos 
secundarios do texto, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
aínda que amosa difi-
cultades para resolver 
cuestións relaciona-
das con aspectos moi 
concretos do texto, 
polo que require a 
asistencia docente de 
forma puntual. 

Comprende as ideas 
principais e secunda-
rias dunha recensión 
ou anuncio comercial, 
polo que é capaz de 
resolver as cuestións 
relacionadas co seu 
contido de forma 
autónoma.  

U. 
05 

Livre Élève 
P. 076 A. 1  

Apre   
apren  

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.2 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos,  
descritivos ou 
narrativos sobre temas 
diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 

U. 
05 

Livre Élève 
P. 077 A. 1 

Sent   
inici   
espír  
empr  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión 
do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais.  
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os puntos 
principais ou a información máis importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

2.2 Comprende un 
diálogo cotián no que 
se realiza unha 
transacción e respon-
de preguntas sobre o 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián, polo que non é 
capaz de responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para responder a 
maioría das preguntas 
referidas ao seu 
contido.   

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián, 
polo que é capaz de 
responder a preguntas 
referidas ao seu 
contido de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián, polo que 
é capaz de responder 
preguntas referidas ao 
seu contido de forma 
autónoma. 

U. 
06 

Cahier P. 
058 A. 2 

Apre   
apren  

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese artellados 
con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran 
parte da mensaxe. 

5.1 Realiza unha 
escoita atenta de 
diferentes diálogos e 
relaciona cada unha 
deles cunha escea 
representada nunha 
viñeta. 

Escoita diálogos 
cunha atención 
intermitente e sen 
identificar a escea á 
que corresponde ao 
texto. 

Escoita atentamente 
os diálogos e é capaz 
de relacionar algún 
deles coa viñeta que 
corresponde. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente 
viñeta. 

Escoita atentamente 
diálogos e é capaz de 
relacionalos coa súa 
correspondente viñeta 
explicando con 
detalle os motivos da 
súa elección. 

U. 
06 

Cahier P. 
060 A.2 

Apre   
apren  

Bloque 4. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
EsU. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, e se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións. 

3.1 Escribe ou 
completa postais e 
cartas respectando as 
características 
compositivas destes 
xéneros, con 
corrección ortográfica 
e adecuando o rexis-
tro ao destinatario. 

Amosa pouco interese 
en respectar as carac-
terísticas formais 
dunha postal ou unha 
carta e ten 
dificultades para 
escribir o texto con 
corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia docente 
e/ou recorrer a un 
dicionario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta pero ten certas 
dificultades para 
escribir o texto de 
forma cohesionada, 
cometendo algúns 
erros ortográficos e 
gramaticais, polo que 
require a asistencia 
docente e/ou recorrer 
ao dicionario.  

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, aínda que 
require a asistencia 
docente pun-
tualmente para ade-
cuar o rexistro ao seu 
destinatario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal e unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, ade-
cando o rexistro ao 
seu destinatario 
correctamente. 

U. 
06 

Cahier P. 
069 A. 6 

Apre   
apren  



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.2 Completa un 
cuestionario con 
opinións propias sobre 
algún aspecto da vida 
ou cotiá.  

Amosa dificultades de 
comprensión de 
algúns dos campos 
que debe encher, polo 
que non é capaz de 
completar todo o 
cuestionario sen 
recorrer ao dicionario 
ou á asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe encher, 
pero ten dificultades á 
hora de explicar 
aspectos non contem-
plados no cuestio-
nario, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Comprende os cam-
pos que debe encher e 
explica aspectos non 
contemplados no 
cuestionario, aínda 
que comete erros pun-
tuais a nivel de 
expresión. 

Comprende os cam-
pos que debe encher e 
explica adecuada-
mente aspectos non 
contemplados no 
cuestionario. 

U. 
06 

Cahier P. 
098 A. 2 

Sent   
inici   
espír  
empr  

Bloque 4. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto. 
EsU. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, e se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións. 

3.1 Escribe ou 
completa postais e 
cartas respectando as 
características 
compositivas destes 
xéneros, con 
corrección ortográfica 
e adecuando o rexis-
tro ao destinatario. 

Amosa pouco interese 
en respectar as carac-
terísticas formais 
dunha postal ou unha 
carta e ten 
dificultades para 
escribir o texto con 
corrección orto-
gráfica e gramatical, 
polo que require a 
asistencia docente 
e/ou recorrer a un 
dicionario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta pero ten certas 
dificultades para 
escribir o texto de 
forma cohesionada, 
cometendo algúns 
erros ortográficos e 
gramaticais, polo que 
require a asistencia 
docente e/ou recorrer 
ao dicionario.  

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal ou unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, aínda que 
require a asistencia 
docente pun-
tualmente para ade-
cuar o rexistro ao seu 
destinatario. 

Coñece e respecta as 
características formais 
dunha postal e unha 
carta e escribe o texto 
de forma cohesionada 
e con corrección 
ortográfica, ade-
cando o rexistro ao 
seu destinatario 
correctamente. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 051 A. 1 

Apre   
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría de veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 075 A. 1 
e 2 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e 
intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se 
produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as 
pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que 
se lle repita ou reformule o dito. 
Bloque 2. CriU. Aval. 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. 
Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 
demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 
EsU. Apr. 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 
preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 
articulan clara e lentamente. 

1.1 Elabora un discur-
so descritivo sobre 
unha persoa, obxecto 
ou elemento da súa 
redonda cotiá. 

Amosa dificultades de 
expresión e sola-
mente explica 
algunhas das 
características básicas 
do elemento obxecto 
de descrición, polo 
que require a 
asistencia docente 
para completar e 
artellar o seu discurso 
de forma coherente. 

Amosa certas difi-
cultades á hora de 
cohesionar e expre-
sar os distintos ele-
mentos descritivos 
dun determinado 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica, polo que 
require a asistencia 
docente para artellar o 
seu discurso. 

Elabora unha descri-
ción dun elemento da 
súa redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, aínda que 
require a asistencia 
docente para mellorar 
certos aspectos de 
expresión. 

Elabora unha 
descrición sobre un 
elemento da súa 
redonda cotiá ou 
académica artellando 
de forma adecuada as 
súas características 
definitorias, 
expresándose cunha 
dicción, fluidez e 
entoación correctas. 

U. 
06 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para 
reparar a comunicación. 
EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

2.3 Recrea un diálogo 
desenvolto nun 
contexto informal a 
partir da observación 
de ilustracións e/ou un 
guión preestablecido. 

Ten dificultades á 
hora de artellar un 
diálogo desenvolto 
nun contexto infor-
mal a partir dunhas 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
polo que require a 
asistencia docente 
para manter unha 
conversación básica. 

Artella un diálogo 
básico desenvolto nun 
contexto informal, 
aínda que non se 
cingue á situación das 
ilustracións e/ou o 
guión preestablecido, 
e ten certos problemas 
de expresión, polo 
que require a 
asistencia docente. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto informal 
cinguíndose á 
situación das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar certos 
aspectos de expresión. 

Artella un diálogo 
coherente desenvolto 
nun contexto in-
formal, cinguíndose 
ás situacións das 
ilustracións e/ou un 
guión preestablecido, 
amosando imaxina-
ción e creatividade e 
expresándose coa 
dicción, fluidez e en-
toación correctas. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante 
comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, 
se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma 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. 
EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha 
conversación formal ou entrevista, achegando a información 
necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

4.3 Crea un diálogo 
formal por parellas 
coidando a estrutura e 
o rexistro, e realiza 
unha exposición oral 
ante o resto da clase. 

Amosa pouca capaci-
dade creativa á hora 
de imaxinar un diálo-
go formal a partir 
dunha situación 
hipotética, 
expresándose con 
dificultade e ina-
decuación do rexistro 
ao seu interlocutor, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
aínda que ten certas 
dificultades á hora de 
expresarse e de 
adecuar o rexistro ao 
seu interlocutor, polo 
que require a asis-
tencia docente. 

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose con 
certa fluidez e ade-
cando o rexistro ao 
seu interlocutor, aun-
que require a asis-
tencia docente para 
mellorar certos 
aspectos da expre-
sión e para utilizar 
fórmulas de cortesía.  

Amosa capacidade 
creativa á hora de 
imaxinar un diálogo 
formal a partir dunha 
situación hipotética, 
expresándose cunha 
boa dicción, fluidez e 
entoación e 
adecuando 
perfectamente o ton 
ao seu interlocutor. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o con-
tido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog, un e-mail ou 
unha mensaxe de 
texto. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que re-
quire a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 
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Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.1 Comprende 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre 
situacións da vida 
cotiá. 

Recoñece palabras 
illadas de diálogos e 
conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá e recoñece 
palabras, relacionadas 
con temas 
previamente 
traballados para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Recoñece palabras e 
frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio das 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Identifica expresións 
e frases curtas en 
diálogos e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos  sobre 
situacións da vida 
cotiá con apoio de 
ilustracións para 
aproximarse á 
comprensión do texto 
oral. 

Interpreta o 
significado xeral e 
algúns dos puntos 
principais en diálogos 
e conversas 
acompañados de 
ilustracións e textos 
escritos sobre unha 
serie de  situacións da 
vida cotiá, 
transmitidos de forma 
lenta e clara ou en 
máis dunha audición 
do texto oral  
proposto.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
de uso común relativos á organización textual. 
Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados 
con eles. 
EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está 
disposto a repetir ou reformular o dito. 

3.3. Comprende un 
diálogo cotián 
realizado nun con-
texto informal e sinala 
a resposta acertada 
entre múltiples 
opcións. 

Ten dificultades para 
comprender os puntos 
principais e a 
información rele-
vante dun diálogo 
cotián realizado nun 
contexto informal, 
polo que non é capaz 
de sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións sen a 
asistencia docente. 

Comprende algúns 
dos puntos principais 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
aínda que en varias 
ocasións require a 
asistencia docente 
para sinalar a resposta 
acertada entre 
múltiples opcións.  

Comprende os pun-
tos principais e a 
información relevante 
dun diálogo cotián 
realizado nun 
contexto informal, 
polo que é capaz de 
sinalar a resposta 
acertada entre múlti-
ples opcións de forma 
autónoma, aínda que 
cometa erros 
puntuais.  

Comprende un diá-
logo cotián realizado 
nun contexto 
informal, polo que é 
capaz de sinalar a 
resposta acertada 
entre múltiples 
opcións de forma 
autónoma. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio 
limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 
Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información e opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a 
cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinións de forma sinxela e breve, 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. 

3.4 Participa en 
conversas informais 
nas que expresa e 
argumenta a súa 
opinión sobre unha 
situación hipotética ou 
real. 

Ten dificultades para 
artellar un discurso 
coherente que exprese 
a súa opinión sobre 
unha situación 
hipotética ou real, 
polo que require a 
asistencia docente. 

Expresa de forma 
somera a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real, 
aínda que ten certas 
dificultades para 
cohesionar o seu 
discurso mediante os 
conectores e 
expresións habituais. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada, 
aínda que require a 
asistencia docente 
para mellorar 
aspectos concretos da 
súa dicción ou 
entoación. 

Expresa a súa opinión 
sobre unha situación 
hipotética ou real de 
forma adecuada e con 
boa dicción e 
entoación, utilizando 
correctamente os 
conectores e as 
expresións habituais 
para amosar acordo e 
desacordo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 1. CriU. Aval. 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 artellados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público, e educativo. 
EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.1 Discrimina os dis-
tintos sons de vogais e 
de ditongos e 
escríbeos correcta-
mente. 

Amosa dificultades 
para discriminar os 
distintos sons de 
vogais e de ditongos, 
polo que require a 
escoita reiterada e/ou 
a asistencia docente 
para escribilos 
adecuadamente. 

Adoita discriminar os 
distintos sons de 
vogais e ditongos, 
aínda que ten 
dificultades para 
escribilos correcta-
mente de forma autó-
noma, polo que a 
maioría de veces 
require a escoita 
reiterada e/ou a 
asistencia docente.  

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma, 
aínda que 
puntualmente require 
a escoita reiterada 
e/ou a asistencia 
docente. 

Discrimina os distin-
tos sons de vogais e 
ditongos e é capaz de 
escribilos 
correctamente de 
forma autónoma. 
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Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e 
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. 
EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos periodísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

4.2 Identifica o tema e 
as ideas básicas de 
textos expositivos,  
descritivos ou 
narrativos sobre temas 
diversos. 

Le de forma mecánica 
sen comprender o que 
le e necesita unha 
explicación detallada 
da lectura para poder 
contestar as preguntas 
e realizar as 
actividades propostas. 

Identifica o tema 
xeral do texto a través 
do seu título e capta 
de forma illada ou 
esquemática algunhas 
das ideas ou contidos 
do texto. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais e é capaz de 
realizar as actividades 
propostas de forma 
autónoma. 

Comprende o tema e 
as ideas básicas máis 
importantes dun texto 
sobre determinados 
animais, realiza as 
actividades e aprende 
novos coñecementos 
ou léxico a través da 
lectura. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto. 
EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en 
calquera formato na que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de forma sinxela 
sentimentos, desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

2.1 Comprende o con-
tido e o formato de 
textos dixitais, como 
un blog, un e-mail ou 
unha mensaxe de 
texto. 

Amosa dificultades 
para entender o for-
mato e o contido de 
textos dixitais, polo 
que non é capaz de 
responder preguntas 
ou actividades sen a 
asistencia docente.  

Entende o formato de 
certos textos dixitais 
pero amosa 
dificultades de com-
prensión do seu 
contido, polo que re-
quire a asistencia 
docente para resolver 
a maioría de pregun-
tas ou actividades 
relacionadas. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, aínda que 
comete algún erro 
puntual de com-
prensión. 

Entende o formato de 
certos textos dixitais e 
as ideas principais e 
secundarias do seu 
contido, polo que é 
capaz de resolver as 
preguntas ou 
actividades relaciona-
das sen a asistencia 
docente. 
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Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os 
constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados. 
EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais 
de funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así 
como instrucións claras para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

1.2 Comprende os 
puntos dun texto 
instrutivo e responde 
preguntas asociadas ao 
seu contido. 

Ten dificultades para 
comprender a maioría 
dos puntos dun texto 
instrutivo, polo que 
require a asistencia 
docente para respon-
der preguntas sobre o 
seu contido. 

Entende a maioría dos 
puntos dun texto 
instrutivo, aínda que 
ten certas dificultades 
para responder as 
preguntas referidas ao 
seu contido adecua-
damente, polo que 
require a asistencia 
docente a nivel de 
expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido, aínda que 
comete erros puntuais 
a nivel de expresión. 

Comprende os pun-
tos dun texto ins-
trutivo e é capaz de 
responder as pregun-
tas referidas ao seu 
contido 
adecuadamente. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 092 A. 1 

Apre   
apren  

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados 
asociados. 
EsU. Apr. 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. 

5.4 Busca información 
na Internet sobre 
aspectos da súa 
redonda académica ou 
persoal 

Ten dificultades para 
navegar pola Internet, 
polo que non é capaz 
de encontrar os datos 
requiridos para 
resolver as 
actividades sen a 
asistencia docente. 

Navega con suficien-
cia pola Internet pero 
ten dificultades para 
encontrar ou interpre-
tar recursos relevantes 
que satisfagan a súa 
procura de 
información, polo que 
require a asistencia 
docente. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra recursos que 
lle permiten satis-
facer a súa procura de 
información, aínda 
que ten certas 
dificultades á hora de 
seleccionar os datos 
pertinentes. 

Navega adecuada-
mente pola Internet e 
encontra varios 
recursos dixitais que 
lle permiten satisfacer 
a súa procura de 
información, 
seleccionando aqueles 
datos máis 
pertinentes. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

COM  
CLAV  

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información e breves, 
simples e directos en situacións habituais e cotiás. 
EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus intereses ou 
afeccións. 

1.1 Contesta de forma 
afirmativa e negativa a 
preguntas empregando 
as estruturas 
sintácticas traballadas. 

Segue unicamente as 
indicacións do 
docente ou imita 
outros compañeros de 
forma mecánica e ten 
dificultades para 
recordar ou empregar 
as estruturas 
sintácticas 
traballadas. 

Coñece de forma 
aproximada as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e comete 
erros na súa 
aplicación. 

Coñece 
adecuadamente as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e de forma 
ocasional comete 
algún erro na súa 
aplicación. 

Coñece ben as 
estruturas sintácticas 
para responder 
afirmativamente e 
negativamente a 
preguntas e aplica 
correctamente estas 
estruturas. 

U. 
06 

Livre Élève 
P. 099 A. 4 

Apre   
apren  

 
 
 
6.- CONCRECIÓN DO PROXECTO CURRICULAR POR UNIDADES: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE E DESCRITORES. 
 

UNIDADE 1 

TÍTULO: À la cafeteria du collège 

TEMPORALIZACIÓN: outubro-novembro 2017 

OBXECTIVOS: 

Propor e suxerir algo 
Facer unha suposición 
Expresar a duración 
Tranquilizar 
 
 



BLOQUE 1 
 
CONTIDOS 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas co soprte de textos escritos 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras e falsas sobre o seu contido 

Recoñecemento das expresións empregadas nunha conversa sobre a vida escolar 

Familiarización co léxico empregado para describir o carácter das persoas e as emocións 

Interpretación de textos orais a partir de preguntas 

Familiarización cos sons nasais a final de palabra 

Identificación de palabras co consoantes mudas a final de palabra 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Asimilar léxico propio da vida cotiá e o contorno académico 

Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 

Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarizarse con léxico relativo a sentimentos e características persoais. Aprender a aprender 

Recoñece e asimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Aprender a aprender 

Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

Escoita atentamente e comprende as intervencións doutros interlocutores. C.Soc. e Cívic. 



 

DESCRITORES 

Identifica trazos da personalidade en francés. Libro p. 12 

Coñece adxectivos para sinalar emocións. Libro p. 13 

Identifica e diferencia palabras cunha pronuncia moi similar. Libro p. 19, act. 1 

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos Libro p. 11, act. 1 

Escoita unha audición e identifica a información que se solicita nalgunhas preguntas. Libro p. 14, act. 1 

Escoita e interpreta as respostas que dá un compañeiro da clase a unha serie de preguntas. Libro p. 11, act. 7 

Aprende novas expresións e léxico escoitando intervencións doutras persoas. Libro p. 15, act. 4 

 

BLOQUE 2 

 

CONTIDOS 

Uso de exclamacións e interrogacións en diálogos e lecturas 

Coñecemento do léxico relativo a obxectos propios dunha cafetería 

Emprego de adxectivos para describir trazos da personalidade e emocións 

Realizar e expor oralmente suposicións 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás 



Empregar recursos expresivos orais e xestuais na comunicación oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa comunicación. C. Soc. e Cívic. 

Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Emprega estruturas sintácticas e léxico adecuado para realizar suposicións. Libro p. 14, act. 2 

Coñece e emprega adecuadamente a estrutura da hipótese en presente. Libro p. 18, act. 14 

Recrea e representa un diálogo entre os personaxes dun relato. Libro p. 11, act. 6 

Simula un diálogo sobre traballos a tempo parcial a partir dun cuestionario. Libro p. 11, act. 7 

 

BLOQUE 3 

 

CONTIDOS 

Lectura de diálogos e conversas 

Comprensión de cómics e textos simples ilustrados 

Asimilación de léxico sobre sentimentos e caracteres 

Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto 

Lectura comprensiva de textos biográficos 



Análise e interpretación de textos históricos 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer a cultura e a civilización francófona a través da lectura de textos 

Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase coa historia de Francia a través da lectura comprensiva de textos. Coñ. e exp. cul. 

Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Apr. a apr. 

 

DESCRITORES 

Coñece figuras da historia de Francia a partir de breves reseñas biográficas. Libro p. 20, Civilisation: Personnages historiques 

Familiarízase con algúns aspectos do reinado de Carlomagno a partir dunha lectura. Libro p. 22 

Le e aplica o contido dun texto sobre o uso do superlativo relativo. Libro p. 16 e act. 5 

Interpreta e aplica información sobre os adverbios de cantidade. Libro p. 17 e act. 8 

 

BLOQUE 4 

 

CONTIDOS 

Escritura correcta dos adxectivos que corresponden á descrición dun personaxe 



Combinación de letras para formar palabras 

Compleción de actividades sobre o xénero das palabras, os superlativos e os adverbios de cantidade 

Uso e conxugación de verbos irregulares en futuro 

Redacción de reseñas biográficas 

Compleción dun resumo dun texto histórico 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Redactar textos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Escribe textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

Elabora textos de diversa índole relacionados coa actividade académica. C. Soc, e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Contesta preguntas  por escrito sobre o contido dun diálogo escoitado en audio. Caderno p. 4, act. 1 

Escribe un breve texto de presentación persoal seguindo un modelo. Caderno p. 7, act. 4 

Redacta unha breve reseña biográfica de personaxes célebres seguindo un modelo. Libro p. 21, act. 2 

Elabora unha lista de accións que realiza un personaxe histórico nun texto expositivo. Libro p. 22, act. 1 

 

UNIDADE 2 



TÍTULO: Cap sur la Bretagne! 

TEMPORALIZACIÓN: novembro-decembro 2017 

OBXECTIVOS: 

Saudar e presentarse de maneira formal ao telefono 

Formular unha petición de maneira formal 

Pedir unha información sobre un cuarto de hotel 

Informarse sobre o prezo dun cuarto de hotel 

 

BLOQUE 1 

 

CONTIDOS 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas so soporte de textos escritos 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras ou falsas sobre o seu contido 

Recoñecemento das expresións empregadas nunha conversa sobre a Bretaña francesa 

Familiarización coa estrutura e o léxico propio da correspondencia formal e informal 

Interpretación de textos orais a partir de cuestionarios breves 

Familiarización dos son dos grupos de consoantes 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Recoñecer os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 



Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Recoñece e aimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Apr. a apren. 

Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

Escoita atentamente e comprende as intervencións doutros interlocutores. C.Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Recoñece nunha audición a fonética de distintos grupos de consoantes. Libro. P. 33, act. 1 

Identifica e diferencia palabras cunha pronuncia moi similar. Libro. P. 33, act. 3 

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos. Libro p. 35, act. 2 

Escoita unha audición e identifica a información que se solicita nalgunhas preguntas. Caderno p. 14, act. 1 

Escoita un texto informativo sobre as características dun aloxamento nun hotel. Libro p. 22, act. 1 

Aprende novas expresións e léxico escoitando intervencións doutras persoas. Libro p. 28, act. 1 

 

BLOQUE 2 

 

CONTIDOS 

Uso de expresións de comunicación oral para saudar e presentarse 

Repetición e reprodución de frases e de textos orais 



Asimilación e aplicación de estruturas para pedir informacións de maneira formal 

Resposta oral a preguntas sobre un tema do diálogo 

Creación de diálogos breves en rexistro formal 

Coñecemento e uso de léxico relacionado coa correspondencia formal e as mensaxes informais 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Elaborar textos orais reproducindo as estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás ou académicas 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa comunicación. Apr. a apr. 

Crea e reproduce diálogos e textos orais a partir de situacións académicas ou da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Emprega estruturas sintácticas e léxico adecuado para saudar e presentarse formalmente. Libro p. 28, act. 1 

Coñece e emprega adecuadamente a estrutura da formulación dunha petición formal. Libro p. 25, act. 4 

Realiza a descrición oral dun personaxe que aparece na ilustración da lectura inicial. Libro p. 25, act. 4 

Recrea oralmente e en parella o texto dun diálogo escrito. Libro p. 25, act. 6 

Responde de forma oral a distintas cuestións sobre as propias vacacións. Libro p. 25, act. 7 

 

BLOQUE 3 



CONTIDOS 

Lectura de diálogos e conversas 

Comprensión de cómics e textos simples ilustrados 

Asimilación de léxico sobre correspondencia formal e informal 

Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto 

Lectura comprensiva de textos sobre historia e xeografía francesa 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Comprender o sentido e a estrutura gramatical e sintáctica de textos escritos de diversa tipoloxía coa axuda de imaxes e elementos visuais 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase con aspectos da historia e xeografía francesa a través da lectura de textos. Coñ. e exp. cul. 

Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Apr. a apr. 

 

DESCRITORES 

Coñece as características da xeografía da Bretaña francesa. Libro p. 34, 35. 

Familiarízase con algúns aspectos da cultura bretona. Libro p. 34, 35. 

Le e aplica o contido dun texto sobre o uso do futuro dalgúns verbos irregulares. Libro p. 33, act. 14 

Interpreta e aplica información sobre a composición e a redacción dunha carta formal. Libro p. 26.  

 



BLOQUE 4  

 

CONTIDOS 

Escritura correcta de pronomes persoais 

Redacción de textos breves de correspondencia formal e informal 

Uso e conxugación dos verbos auxiliares e de movemento 

Redacción de respostas escritas a preguntas breves de comprensión 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Producir textos escritos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, empregando as estruturas e os 

elementos gramaticais propostos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Redacta textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e cívic. 

Elabora frases e textos de diversa índole relacionados coa actividade académica. Sent. da inic. E esp. Empr. 

 

DESCRITORES 

Contesta preguntas por escrito sobre o contido dun diálogo escoitado nun audio. Libro p. 25, act. 4 

Completa unha carta formal para realizar unha reserva nun hotel. Caderno p. 15, act. 1 

Escribe un texto para un concurso. Libro p. 37. 



Indica as frases formais que corresponden ás distintas situacións formuladas. Libro p. 23, act. 4 

Completa frases co pronome persoal que corresponda. Caderno p. 17, act. 3 

 
 

UNIDADE 3 

TÍTULO: Un après-midi au cinéma 

TEMPORALIZACIÓN: xaneiro-febreiro 2018 

OBXECTIVOS: 

Expresar a vontade 
Expresar un desexo 
Ofrecer unha alternativa 
Expresar unha condición, unha hipótese 
 
BLOQUE 1 
 
 

CONTIDOS 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas so soporte de textos escritos 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras ou falsas sobre o seu contido 

Recoñecemento das expresións empregadas para expresar unha vontade ou unha condición 

Familiarización coa estrutura e o léxico propio do francés coloquial e familiar 

Interpretación de textos orais a partir de cuestionarios breves 



Familiarización coa pronuncia dos números 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Recoñecer o léxico, os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 

Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarizarse co léxico relativo ao francés familiar. Apr. a apr. 

Recoñece e aimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Apr. a apren. 

Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

 

DESCRITORES 

Identifica a forma familiar abreviada dalgunhas palabras en francés. Libro p. 40, act. 1 

Coñece os nomes familiares en francés de elementos cotiás. Libro p. 41, act. 2 

Recoñece nunha audición a pronuncia dos números. Libro. P. 47, act. 2 

Identifica a pronuncia dos números e repite as frases previament escoitadas. Libro. P. 47, act. 1 

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos. Libro p. 39, act. 1 

Escoita unha audición e identifica a información que se solicita nalgunhas preguntas. Libro p. 39, act. 2 

 

BLOQUE 2 
 



CONTIDOS 

Uso de expresións de comunicación oral para expresar unha vontade ou unha condición 

Repetición e reprodución de frases e de textos orais 

Asimilación e aplicación de estruturas para expresar un desexo ou unha vontade 

Resposta oral a preguntas sobre un tema do diálogo 

Creación de diálogos breves sobre proxeccións e hipóteses de futuro 

Coñecemento e uso do francés familiar e cotián 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Elaborar textos orais reproducindo as estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás ou académicas 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa comunicación. Apr. a apr. 

Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Emprega estruturas sintácticas e léxico adecuado para expresar un desexo ou unha vontade. Libro p. 42, act. 1 

Coñece e emprega adecuadamente a estrutura da hipótese ou da condición. Libro p. 43, act. 2 

Recrea e representa en grupos o diálogo inicial da unidade. Libro p. 39, act. 6 

Defende e xustifica oralmente unha postura sobre a descarga de vídeos en Internet. Libro p. 39, act. 7 



Realiza unha presentación oral sobre posibles proxectos futuros na idade adulta. Libro p. 43, act. 4 

 

BLOQUE 3 

 

CONTIDOS 

Lectura de diálogos relacionados un contexto cinematográfico 

Comprensión de cómics e textos simples ilustrados 

Asimilación de léxico propio do argot familiar cotián 

Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto 

Lectura comprensiva de textos sobre gramática francesa, sobre expresións de tempo e operacións matemáticas 

Análise e interpretación de textos sobre a historia do cine francés 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer a cultura e a civilización francófona a través da lectura de textos 

Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase coa cultura francesa a través da lectura de textos. Coñ. e exp. cul. 

Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Apr. a apr. 

 



DESCRITORES 

Coñece a historia do cine francés a través de breves reseñas. Libro p. 48. 

Localiza e comprende información sobre distintos actores e actrices franceses. Libro p. 49, act. 2 

Le e aplica o contido dun texto sobre o uso das expresións de tempo. Libro p. 44, act. 4. 

Interpreta e aplica información sobre os pronomes en e y. Libro p. 45, act. 10 

Relaciona unha serie de intervencións dun diálogo coas imaxes correspondentes. Caderno p. 27, act. 1.  

 

 

BLOQUE 4  

 

CONTIDOS 

Escritura correcta dunha ficha de información persoal 

Redacción dunha reseña biográfica 

Compleción de palabras e frases que expresan conceptos temporais 

Uso e conxugación dos verbos en conditionnel présent 

Redacción de frases hipotéticas en imparfait 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Producir textos escritos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, empregando as estruturas e os 

elementos gramaticais propostos 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Redacta textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e cívic. 

Elabora frases e textos de diversa índole relacionados coa actividade académica. Sent. da inic. E esp. Empr. 

 

DESCRITORES 

Contesta preguntas por escrito sobre o contido dun diálogo escoitado nun audio. Caderno p. 26, act. 1 

Escribe unha ficha breve de información persoal a partir dos datos dun audio. Caderno p. 29, act. 4 

Redacta unha breve reseña biográfica de actores e actrices franceses célebres. Libro p. 49, act. 2 

Escribe números de prezos en letras. Libro p. 45, act. 8 

 

UNIDADE 4 

TÍTULO: À l’aéroport 

TEMPORALIZACIÓN: febreiro-marzo 2018 

OBXECTIVOS: 

Informarse sobre unha viaxe e responder 
Preguntarlle a alguén se está ao corrente de algo e responder 
Facer unha promessa 
Aconsellarlle algo a alguén 
 
 
BLOQUE 1 



 
 

CONTIDOS 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas so soporte de textos escritos 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras ou falsas sobre o seu contido 

Recoñecemento das expresións empregadas para prometer ou aconsellar 

Familiarización co léxico propio da escola e os espazos e os profesionais que a compoñen 

Interpretación de textos orais sobre a historia e a realidade do Quebec 

Familiarización coa pronuncia dos sons labiais e coa entoación dos tipos de frases 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Recoñecer o léxico, os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 

Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Escoita e interpreta textos orais co soporte dun texto escrito. Apr. a apr. 

Recoñece e aimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Apr. a apren. 

Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

 

DESCRITORES 

Recoñece nunha audición o sentido da entoación nalgunhas palabras en francés. Libro p. 61 



Identifica e diferencia palabras cunha pronuncia moi similar. Libro p. 61, act. 1  

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos. Libro p. 53, act. 1 

Escoita unha audición e identifica a información que se solicita nalgunhas preguntas. Caderno p. 36, act. 4 

Escoita un diálogo á vez que le o texto reproducido no audio. Libro p. 52 

Escoita e recoñece o nome dos distintos espazos e aulas dunha escola. Libro. P. 54, act. 1 

Comprende e le os nomes dos profesionais que interveñen na vida escolar. Libro. P. 55 

 
 
BLOQUE 2 
 

CONTIDOS 

Uso de expresións de comunicación oral para informarse sobre unha viaxe e responder; pedir informacións 

Repetición e reprodución de frases e de textos orais 

Asimilación e aplicación de estruturas para prometer ou aconsellar 

Resposta oral a preguntas de comprensión dun texto ou dun diálogo 

Creación de diálogos breves a partir de contextos de viaxes 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Elaborar textos orais reproducindo as estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás ou académicas 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 



Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa comunicación. Apr. a apr. 

Comunícase empregando fórmulas para presentarse, preguntar ou dialogar. C. Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Emprega estruturas sintácticas e léxico adecuado para dar consellos. Libro p. 57, act. 3 

Coñece e emprega adecuadamente a fórmula sintáctica para informarse sobre unha viaxe. Libro p. 56, act. 1 

Recrea e representa os consellos que se darían a un amigo que quere ser actor. Libro p. 57, act. 5 

Realiza unha presentación oral sobre lugares para visitar na propia localidade. Libro p. 53, act. 6 

Responde oralmente a distintas cuestións formuladas sobre o feito de viaxar. Libro p. 53, act. 7 

 

BLOQUE 3 

 

CONTIDOS 

Lectura de textos breves relacionados coa historia, a cultura e a realidade actual do Quebec 

Comprensión de cómics e textos simples ilustrados 

Asimilación de léxico relacionado coa escola e os espazos e profesionais que a compoñen 

Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto 

Análise e interpretación de textos sobre a historia e a realidade do Quebec 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



Comprender o sentido e a estrutura gramatical e sintáctica de textos escritos de diversa tipoloxía coa axuda de imaxes e elementos visuais 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase coa historia da francofonía a través da lectura de textos. Coñ. e exp. cul. 

Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Apr. a apr. 

 

DESCRITORES 

Coñece elementos históricos e culturais do Quebec a partir de textos breves. Libro p. 62, 63. 

Familiarízase don aspectos propios da realidade de Montreal. Libro p. 63 

Le e aplica o contido dun texto sobre o uso do condicional nos verbos irregulares. Libro p. 60, act. 11. 

Interpreta e aplica información sobre os adverbios de tempo. Libro p. 59 e act. 6  

 

BLOQUE 4  

 

CONTIDOS 

 

Resposta escrita a preguntas breves de comprensión 

Redacción de frases que implican consellos 

Compleción de actividades con adverbios e expresións de tempo 

Uso e conxugación dos verbos irregulares en conditionnel présent 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Producir textos escritos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, empregando as estruturas e os 

elementos gramaticais propostos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Redacta textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e cívic. 

Elabora frases e textos de diversa índole relacionados coa actividade académica. Sent. da inic. E esp. Empr. 

 

DESCRITORES 

Contesta preguntas por escrito sobre o contido dun diálogo escoitado nun audio. Caderno p. 36, act. 1 

Escribe textos de resposta persoal ante as situacións propostas. Caderno p. 45, act. 4 

Transforma unhas frases seguindo o modelo sintáctico formulado. Caderno p. 42, act. 14 

 

UNIDADE 5 

TÍTULO: Une chambre à repeindre 

TEMPORALIZACIÓN: abril-maio 2018 

OBXECTIVOS: 

Expresar a dúbida 
Expresar a sorpresa 
Expresar a indecisión 
Expresar o desgusto 



Agradecer por un agasallo 
 
BLOQUE 1 
 
 

CONTIDOS 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas so soporte de textos escritos 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras ou falsas sobre o seu contido 

Recoñecemento das expresións empregadas nunha conversa sobre as dietas alimentarias 

Familiarización co léxico das frases feitas 

Interpretación de textos orais a partir de preguntas de comprensión 

Familiarización cos sons propios das grafías ti + vogal 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Recoñecer o léxico, os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 

Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase con léxico relativo a frases feitas enn francés. Conc. e exp. cult. 

Recoñece e aimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Apr. a apren. 

Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 



 

DESCRITORES 

Recoñece nunha audición frases feitas. Libro p. 66 

Identifica o sentido de frases feitas relacionadas con animais. Libro p. 68, act. 1  

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos. Libro p. 67, act. 1 

Escoita unha audición e identifica a información que se solicita nalgunhas preguntas. Caderno p. 67, act. 2 

Recoñece nunha audición a pronuncia de ti + vogal 

Identifica e diferencia palabras cunha pronuncia moi similar. Libro p. 75, act. 1  

 
 
BLOQUE 2 
 

CONTIDOS 

Uso de exclamacións e interrogacións en diálogos e lecturas 

Coñecemento do léxico relativo a frases feitas e expresións 

Emprego de estruturas sintácticas propias para a expresión da dúbida e da sorpresa 

Realizar e expoñer oralmente desgusto ou indecisión 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en situacións cotiás 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa comunicación. Apr. a apr. 

Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Inventa e reproduce un diálogo a partir dunha situación que produce desgusto persoal. Libro p. 71, act. 3 

Coñece e emprega adecuadamente a fórmula para expresar dúbida ou indecisión. Libro p. 71, act. 4 

Recrea e representa un diálogo a partir das distintas situacións formuladas. Libro p. 70, act. 1 

Interpreta oralmente e en grupo as reacción posibles ante as situacións propostas. Libro p. 71, act. 2 

 

BLOQUE 3 

 

CONTIDOS 

Lectura de diálogos e conversas 

Lectura comprensiva de textos sobre cociña e cultura gastronómica francesa 

Asimilación da estrutura da negativa restritiva ne...que 

Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto 

Identificación da formulación e o contexto das expresións aussi e non plus 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



Coñecer a cultura e a civilización francófona a través da lectura de textos 

Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase coa cultura de Francia e a Francophonie a través da lectura de textos. Coñ. e exp. cul. 

Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Apr. a apr. 

 

DESCRITORES 

Coñece pratos e comida típica das zonas francófonas de Europa. Libro p. 76 

Familiarízase cos aspectos propios da gastronomía tradicional de zonas francófonas do mundo. Libro p. 77 

Le e aplica o contido dun texto sobre o uso da negativa restritiva. Libro p. 74, act. 17. 

Interpreta e aplica información sobre o uso das partículas aussi e non plus. Libro p. 73, act. 6  

 

BLOQUE 4  

 

CONTIDOS 

Escritura correcta de artículos partitivos 

Resposta escrita a preguntas breves de comprensión 

Compleción de actividades sobre expresións e frases feitas relacionadas con animais 



Aplicación das partículas aussi e non plus 

Construción de frases coa fórmula da negación restritiva 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Producir textos escritos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, empregando as estruturas e os 

elementos gramaticais propostos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Redacta textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e cívic. 

Elabora frases e textos de diversa índole relacionados coa actividade académica. Sent. da inic. E esp. Empr. 

 

DESCRITORES 

Contesta preguntas por escrito sobre o contido dun diálogo escoitado nun audio. Caderno p. 48, act. 1 

Escribe textos de resposta persoal ante as situacións propostas. Caderno p. 57, act. 4 

Completa frases feitas co nome do animal correspondente. Caderno p. 49, act. 1 

Completa frases co artigo partitivo que conveña. Caderno p. 51, act. 1 

Responde a preguntas formuladas empregando aussi e non plus. Caderno p. 52, act. 6 

 
 
UNIDADE 6 



TÍTULO: Une visite au Parlement européen 

TEMPORALIZACIÓN: maio-xuño 2018 

OBXECTIVOS: 

Prohibirlle algo a alguén 
Expresar a exasperación 
Discurso directo e indirecto 
Dar informacións aproximadas 
Acusar alguén de facer algo 
Negar ter feito algo 
 
BLOQUE 1 
 
 

CONTIDOS 

Escoita activa e comprensiva de diálogos e conversas so soporte de textos escritos 

Audición dun texto oral e identificación de afirmacións verdadeiras ou falsas sobre o seu contido 

Familiarización co léxico das institucións europeas 

Interpretación de textos orais a partir de preguntas de comprensión 

Familiarización coa fonética dos distintos sons da grafía x 

Identificación do ton, a estrutura da frase e a puntuación en función dos estados de ánimo 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



Recoñecer o léxico, os sons, a entoación e os patróns fonéticos propios da lingua francesa 

Identificar e interpretar o contido ou as informacións máis relevantes dun texto oral 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase con léxico relativo a aspectos propios da civilización europea. Conc. e exp. cult. 

Recoñece e aimila particularidades fonéticas da lingua francesa. Apr. a apren. 

Interpreta textos orais e realiza actividades de comprensión. Aprender a aprender. 

 

DESCRITORES 

Recoñece nunha audición a pronunciación do son x. Libro p. 89, act.1 

Coñece aspectos históricos propios de distintos países da UE. Libro p. 90 

Identifica os datos principais dalgunhas cidades relevantes da Unión Europea. Libro p. 90  

Interpreta diálogos e identifica a veracidade ou falsidade de afirmacións sobre os mesmos. Libro p. 81, act. 1 

Escoita unha audición e identifica a información que se solicita nalgunhas preguntas. Libro p. 81, act. 2 

Identifica e diferencia entre a entoación de distintas palabras. Libro p. 89, act. 2 
 
BLOQUE 2 
 

CONTIDOS 

Uso de exclamacións e interrogacións en diálogos e lecturas 

Coñecemento do léxico relativo ás frases e expresións de prohibición 



Emprego do léxico e os coñecementos propios da realidade das institucións da UE. 

Realizar e expoñer oralmente acusacións, prohibicións e discursos 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Reproducir e empregar estruturas propias da lingua oral en contextos académicos ou persoais 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Coñece estruturas sintácticas básicas e aplícaas na súa comunicación. Apr. a apr. 

Recrea e dramatiza situacións da vida cotiá. C. Soc. e Cívic. 

 

DESCRITORES 

Emprega estruturas sintácticas e léxico adecuado para realizar prohibicións. Libro p. 84, act.  

Simula un diálogo sobre o valor e a importancia da UE respecto do propio país e institucións. Libro p. 81, act. 7 

Coñece e emprega adecuadamente a fórmula para expresar acusación. Libro p. 85, act. 3 

Recrea e representa un diálogo a partir dunha visita ficticia ao Parlamento Europeo. Libro p. 81, act. 6 

 

BLOQUE 3 

 

CONTIDOS 

Lectura de diálogos e conversas 



Lectura comprensiva de textos breves sobre a realidade de tres cidades europeas 

Asimilación do léxico relacionado coas institucións europeas e as súas funcións 

Identificación da veracidade ou falsidade de afirmacións relativas a un texto 

Lectura comprensiva do uso e aplicación do discurso indirecto e os nomes numerais colectivos 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer a cultura e a civilización europea a través da lectura de textos 

Interpretar o contido de textos escritos de diversa tipoloxía 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Familiarízase coa realidade da UE a través da lectura de textos. Coñ. e exp. cul. 

Le comprensivamente explicacións gramaticais ou de uso da lingua. Apr. a apr. 

 

DESCRITORES 

Coñece o nome e as funcións das principais institucións da UE.. Libro p. 82 

Comprende aspectos propios da realidade de tres cidades emblemáticas de Europa. Libro p. 90, 91 

Le e aplica o contido dun texto sobre o uso do discurso indirecto. Libro p. 87 

Interpreta e aplica información sobre os numerais colectivos. Libro p. 88, act. 9  

 

BLOQUE 4  



 

CONTIDOS 

Escritura correcta do nome de sinais de prohibición 

Resposta escrita a preguntas breves de comprensión 

Compleción de actividades sobre o discurso indirecto 

Uso e redacción de numerais colectivos 

Redacción de frases e textos de reacción a distintas situacións comunicativas 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Producir textos escritos de diversa tipoloxía e dificultade relacionados coa vida cotiá ou a actividade académica, empregando as estruturas e os 

elementos gramaticais propostos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Redacta textos breves e sinxelos sobre temas ou situacións da vida cotiá. C. Soc. e cívic. 

Elabora frases e textos de diversa índole relacionados coa actividade académica. Sent. da inic. E esp. Empr. 

 

DESCRITORES 

Contesta preguntas por escrito sobre o contido dun diálogo escoitado nun audio. Caderno p. 58, act. 1 

Escribe o significado de distintos sinais de prohibición. Caderno p. 60, act. 1 

Completa frases co numeral colectivo correspondente. Caderno p. 63, act. 7 



Transforma distintas frases ao estilo indirecto. Caderno p. 63, act. 6 

Redacta frases indicando a propia reacción ante as diferentes situacións propostas. Caderno p. 67, act. 5 

 
 
7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
O manual que imos utilizar este curso é TOUS ENSEMBLE 4 por segundo ano, que consta de 6 temas, polo que se fará a distribución da 
seguinte maneira: 
 
1º trimestre: temas 1 e 2 
2º trimestre: temas 3 e 4 
3º trimestre: temas 5 e 6 
 
Utilizaremos tamén o caderno de exercícios, o material audiovisual do método, dicionarios, gramáticas e Internet. 
  
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Débese ter en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa  en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo 
elementos positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo isto axúdanos: os alumnos, en tanto que individualidades por 
separado, progresan a ritmos distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas vivencias persoais, familiares ou sociais). 
O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, e dálle un tratamento globalizado ao traballo por medio de: 
- A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 
- As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 
- O método de traballo propón exercicios repetitivos, cancións, xogos, pequenas redaccións, debuxos, etcétera. 



- A planificación de actividades con obxectivos comunicativos e extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser traballados 
polos alumnos con diferentes niveis. 
- As páxinas do Cahier d’exercices, danlles a oportunidade de participar e axudarse entre si segundo as capacidades de cada un. Todas estas 
actividades permítenlles aos alumnos tomar decisións e desenvolver a súa autonomía. 
- O fomento da participación e a colaboración entre os alumnos con diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre todo, 
en equipo. Unha actitude positiva de traballo e unha boa participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu rendemento 
posterior. O profesor axudará a que os alumnos sexan conscientes disto. 

 
9.- TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 Nas clases de francés salientaremos sobre todo os seguintes temas: 
 
Educación moral e cívica 
A presentación xeral de Francia permitiranos coñecer e respectar outras formas de vida. Os seus costumes, a súa organización política ou 
institucional deberán facerlle reflexionar ao alumno sobre a diversidade e que aínda sendo países moi próximos a súa idiosincrasia ás veces difire 
da nosa. É importante resaltar a divisa francesa: “Liberté, Égalité et Fraternité” que tanto influíu nos países occidentais na Idade Moderna e 
Contemporánea. 
Salientaremos a conciencia de que unha boa organización sempre nos axudará a optimizar resultados en calquera ámbito da vida. 
A través da lectura achegaremonos á cultura francesa e poderemos comparala coa nosa. Resaltaremos a importancia da lectura para a formación 
como individuo, así como forma de diversión. 
Inculcarémoslles aos nosos alumnos que, grazas ás viaxes, poderemos coñecer e compartir outros puntos de vista, desenvolvendo así o valor da 
tolerancia. 
Os nosos alumnos deberán tomar conciencia de que Francia non se limita ao territorio europeo e de que a cultura francesa está presente en todos 
os continentes. 

 
Educación para a paz e a convivencia 



O sentido das palabras “paz” e “convivencia” deben entenderse como o respecto cara aos compañeiros e cara á diversidade de opinións e 
caracteres que cada un ten, e que se coñecerán cando cada un faga a súa presentación. 
Deberemos fomentar sempre o respecto na quenda de palabra, o respecto cara á figura do profesor e cara ao medio. 
Resaltarase o gran labor humanitario que realizan as persoas que traballan como voluntarios en diversas organizacións. Así incúlcaselles aos 
alumnos o valor da solidariedade e da responsabilidade cara a aqueles que están máis desfavorecidos. 
Deberemos resaltar o emprego das fórmulas de cortesía en francés que moitas veces non coinciden cos empregos do español. Os alumnos serán 
conscientes do emprego das fórmulas de cortesía francesas, sobre todo cando deban chamar de vostede a alguén ou cando poidan atuar ao seu 
interlocutor. 
Os nosos alumnos deberán tomar conciencia da importancia do espírito de equipo e do respecto ás normas existentes na clase para o bo 
funcionamento do traballo en grupo. Falaremos do fenómeno da inmigración, resaltando todos os aspectos positivos que poidan incidir 
directamente na nosa propia cultura. 
Salientaremos que hai que ser respectuoso e tolerante á hora de facer eleccións e proposicións. 

 
 

Educación medioambiental 
Hoxe en día o coidado do medio adquiriu unha importancia moi relevante. Se facemos un pouco de historia sobre a Educación Medioambiental, 
en 1977 reuniuse a Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental na antiga URSS. Alí foi definida como: o proceso a través do cal se 
clarifican os conceptos sobre os fenómenos que suceden na natureza, se facilita a comprensión do impacto das relacións entre o home, a súa 
cultura, a natureza e sobre todo se fomenta un cambio de valores, actitudes e hábitos que permitan elaborar un código de conduta relacionado 
coas cuestións do medio ambiente. 
Preténdese que, a través do currículo, se consigan alcanzar obxectivos de concienciación, participación, comportamentos positivos, así como de 
alcanzar certos coñecementos e desenvolver aptitudes necesarias para comprender e resolver os problemas ambientais. 
Na aula resaltarase a necesidade do respecto ao medio ambiente mediante a reflexión sobre as situacións que poden ter consecuencias adversas 
para o mesmo. Tal reflexión constitúe unha chamada de atención aos alumnos sobre estas situacións causadas polo home e prexudiciais para el, e 
que é necesario corrixir, a fin de espertar neles unha maior conciencia ecolóxica. Procurarase darlles consellos para protexer a natureza, a 
reciclaxe, ideas para non contaminar, a importancia de aforrar auga, etcétera. 
 

 



Educación para a igualdade de sexos 
Grazas ao estudo do vocabulario das profesións e oficios mostrarémoslles aos alumnos que tanto un home coma unha muller poden realizar 
calquera traballo. 
 
Outros temas que poderán ser tratados na aula son: a tolerancia, as relacións interculturais, o respecto polas opinións dos demais, a familia, o 
consumo, a alimentación, o tempo de lecer, as novas tecnoloxías, o respecto polos animais.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 O departamento de Francés quere celebrar na semana do 20 de marzo a festa da Francofonía animando os alumnos de Francés a participar 
nunha actividade dedicada á cultura francófona dentro da aula. Trátase de dar a coñecer mellor esta cultura: literatura, música, costumes, 
gastronomía, símbolos… Cada alumno ou grupo de alumnos pode incidir nun aspecto diferente e compartir cos demais o que eles aprenderon 
sobre a francofonía. 
 Ademais, o día do libro algúns dos alumnos que estudan francés poderán ler algún extracto interesante dunha novela ou algunha poesía 
nesta lingua. 
 
11.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao remate de cada unidade, farase un exame que comprenderá catro partes: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión 
escrita. 

Farase a nota media destas catro probas. Se é 5 ou superior, apróbase. Ao final do trimestre, farase a nota media das probas das duas unidades. Se 
é 5 ou superior, queda aprobada a avaliación trimestral. 

Por tanto, faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as catro destrezas da lingua (comprensión e expresión escritas, comprensión e 
expresión orais): no primeiro trimestre sobre os contidos das unidades 1 e 2, no segundo sobre a 3 e a 4 e no terceiro trimestre sobre a 5 e a 6. 
A diario, na aula, avaliarase a progresión do alumno mediante a lectura, a comprensión do lido, preguntas e respostas orais, saídas ao encerado, 
corrección de exercicios e textos escritos. 



Terase en conta tamén o comportamento, o respecto cara ao profesor e aos compañeiros, o cumprimento das normas establecidas polo profesor, a 
realización das tarefas en casa e na aula, a participación activa na clase e o coidado e a limpeza do material. 
 
12.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 Os alumnos irán facendo a diario pequenas probas na clase, tanto orais como escritas, polo que terán notas diarias. 

 Terase moi en conta nesa nota diaria de clase a actitude do alumno: seguimento das normas establecidas polo profesor, puntualidade, 
comportamento, respecto, interese, limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa. Se un alumno 
non permite coa súa actitude o normal desenvolvemento das clases non poderá aprobar esta materia. 

Faranse dúas probas  trimestrais. A segunda serve de recuperación da primeira. A nota final do trimestre englobará a media entre as dúas 
probas trimestrais. A esta nota final de trimestre sumaráselle un punto se as notas diarias de clase son positivas, e restaráselle un punto se esta 
nota é negativa. 
 
 
 
13.- PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL 
  
 Farase unha revisión xeral dos contidos de 3º da ESO e unha proba escrita para verificar que foron adquiridos e que se pode comezar cos 
contidos de 4º da ESO. A verificación da expresión e comprensión oral farase diariamente na aula con lecturas, consignas do profesor, preguntas 
e respostas. 
 A actitude do alumno tamén será avaliada: seguimento das normas establecidas polo profesor, comportamento, respecto, interese, 
limpeza, responsabilidade e cumprimento dos prazos establecidos para realizar algunha tarefa.  
 
. 
14.- PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE PENDENTE 
 
1.- Contidos esixibles. Son tódolos contidos do manual utilizado en 3º, 2º ou 1º, dependendo das materias pendentes que teña o alumno.  
2.- Programa de reforzo. Os alumnos de 4º da ESO que teñan pendente a materia de Francés de 1º, 2º ou 3º da ESO deberán facer en maio un 
exame escrito da materia de 1º, de 2º ou de 3º segundo o caso.  



Só aos alumnos que vaian falar coa profesora de Francés por iniciativa propia e mostren desde o principio de curso interese por aprobar esta 
materia pendente, se lles dará unha serie de fichas de repaso cada mes. Estas fichas serán recollidas cada mes nunha data precisada o día que se 
lles fai entrega delas. Nas clases de 4º da ESO de Francés tamén se vai repasar a maioría dos contidos de 3º, polo que os alumnos co Francés 
pendente que escolleron a optativa de Francés en 4º non terán ningunha dificultade á hora de estudar eses contidos nin de preguntar as dúbidas na 
clase. 
3.- Actividades de avaliación.  
a) Os alumnos que por iniciativa propia falen coa profesora de Francés sobre a materia pendente de cursos anteriores, deberán entregar no prazo 
establecido todas as fichas de traballo que se lles encomenden durante os meses de outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo e 
abril. Estas fichas serán cualificadas de cero a dez. 
b) Exame de comprensión e expresión escritas no mes de maio. Todos os alumnos que ao principio de curso non mostraran interese por iniciativa 
propia por aprobar esta materia a través de fichas mensuais, deberán presentarse ao exame extraordinario de pendentes. 
4.- Criterios para superar a materia pendente pola avaliación continua. 
 - Entregar no prazo establecido cada mes todas as fichas de repaso tendo en conta que deben seguir os criterios de redacción e limpeza 
marcados polo profesor e que non debe entregarse nada en branco. 
 - Interese do alumno desde o principio de curso e por iniciativa propia por aprender e por aceptar a responsabilidade deste traballo 
mensual. 
 - O departamento de Francés, visto o interese de cada un dos alumnos, poderá decidir non facer o exame de maio a aqueles alumnos que 
traballen durante todo o curso de maneira continuada, entregando as fichas no seu prazo. 
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