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INTRODUCIÓN 
 
Neste curso 2017-2018 comezamos a dar a materia de Portugués 2ª Lingua Estranxeira 
dentro do departamento de Francés.  
 
 
 O coñecemento do portugués inflúe na valorización positiva do galego e reforza a 
aprendizaxe do noso idioma e da súa historia, contribuíndo a depuralo de 
castelanismos. Non podemos esquecer, por outra parte, o forte vínculo que supón a 
base común do tronco lingüístico galego-portugués, tanto no referente á Lingua como 
á Literatura,  Historia, e Cultura, factores todos eles  que nos unen ao que constitúe 
actualmente a Lusofonía. 
 
 A proximidade física do territorio portugués favorece a práctica e o uso da lingua que  
se vai estudar nas aulas. 
 O dominio da Lingua Portuguesa acrecenta as saídas laborais do noso alumnado sobre 
todo pola proximidade de Portugal.  
Cada vez son máis as empresas ou particulares de Galicia que traballan en Portugal, ou 
para o país veciño, e demandan profesionais coñecedores do seu idioma. Tamén o Eixo 
Atlántico e a creación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal contribúen a aumentar 
as relacións institucionais e de todo tipo entre os dous lados fronteirizos. Así, o 
alumnado galego é o  mellor posicionado da UE para aprender portugués dada a súa 
proximidade territorial e lingüística. En pouco tempo pode acadar un nivel óptimo de 
portugués, polo que se constitúe nunha materia atractiva e útil  para o alumnado e 
para o conxunto da sociedade galega. 
 
 O dominio da Lingua Portuguesa acrecenta as saídas laborais no Brasil, potencia 
emerxente que concentra 200 millóns de falantes. 
 
 O portugués é lingua de traballo da UE, do Mercosul, da OEA e a Unión Latinaentre 
outros organismos supra-estatais. 
 
 O portugués é falado por uns 220 millóns de persoas en catro dos cinco continentes 
(Europa, América, África, Asia) . 
 
Estáselle, daquela, a ofertar ao alumnado unha aprendizaxe moi útil para a súa vida de 
relación humana, cultural  e laboral. 
Trátase  dunha programación de carácter elemental, nivel A1 para 1º de ESO, axustada 
aos  contidos elementais da lingua para atinxir un nivel básico de oralidade e escrita en 
situacións cotiás da vida. 
Ao tempo, farase un achegamento á cultura da Lusofonía, tendo en conta as diferentes 
variedades e a pluralidade de comunidades e países que a integran. Este aspecto irá en 
aumento nos sucesivos cursos. 
A metodoloxía será activa e utilizando todas as ferramentas ao noso alcance (textos, 
material audiovisual, Internet…) e tendo en conta as Competencias básicas que deben 
ser acadadas. 
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, 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 alumnado 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, ou identificar 
termos emparentados en todas as linguas (en maior medida no caso do portugués), 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. 

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 que 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.  

O dito anteriormente converte o portugués nunha vía estimable de eliminación de prexuízos 
arredor do galego, favorecida polo posicionamento  deste  como unha das linguas maioritarias 



no contexto internacional (arredor de 200 millóns de falantes estendidos por todo o planeta), 
e conferíndolle, xa que logo, como se diría na lingua irmá unha “mais valia” á lingua galega que 
reforce a súa utilidade e estatus. 

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.  

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. 

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. 

As materias lingüísticas, e dentro delas, as linguas estranxeiras,  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. 

 

 

 

 

 

1. OBXECTIVOS E CONTIDOS 
 
 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as 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 

 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: 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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. 

 B1.3. 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.). 

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 
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.  

(números, datas, prezos, 
etc.) e temas con que teña 
moita familiaridade, e segue 
instrucións e consignas de 
aula.  

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 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 

 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 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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 
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 

intelixible información sobre 
si mesmo/a e sobre accións 
e nocións (horarios, datas, 
cantidades) moi habituais da 
vida diaria, usando un 
repertorio básico de 
palabras e frases moi 
simples memorizadas, e 
facéndose comprender 
aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  

 B2.4. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais (idade, 
lugar de residencia, familia, 
orixe, gustos, posesións, 
etc.), utilizando un repertorio 
moi básico de expresións 
moi sinxelas e habituais 
sobre estes datos. 

comunicación significativas 
para a súa idade e o seu 
nivel escolar. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais breves 
e moi básicas, cara a cara, 
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 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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 (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, horarios, catálogos e 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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. 

listas de prezos. 

 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 
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 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

(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. 

 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 

 B5.1. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis 
básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable comprensibilidade, 
aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer 
entender. 

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

 B5.3. Utilizar para a 
comprensión e 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. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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 
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 

 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, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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 
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 



Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Contidos sintáctico-discursivos para 1º de ESO (Lingua portuguesa): 
Portugués 

 Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem); disxunción (ou); oposición/contraste (mas); causa (porque); comparación 
(mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...). 

 Relacións temporais (antes, agora, depois). 
 Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas). 
 Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!). 
 Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca).  
 Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? Para 

que é isso?). 
 Expresión do tempo: pasado (perfeito simples); presente (presente). 
 Expresión do aspecto: durativo (estar a + Inf.) 
 Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.); intención 

(pensar + Inf.; querer + Inf.). 
 Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos contables/incontables); pronomes (tónicos); 

determinantes. 
 Expresión da cantidade (singular/plural; numerais cardinais e ordinais). 
 Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia).  
 Expresión do tempo (expresións, preposicións, adverbios e locucións de tempo (momento puntual (p. ex. em 1999), divisións 

(p. ex., días, meses) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; anterioridade (ontem); posterioridade (depois, logo);. 
 Expresión do modo (expresións, preposicións, adverbios e locucións prepositivas e adverbiais de modo, p. ex., devagar, pior). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMPORALIZACIÓN Lingua Portuguesa 1º ESO. 
 
 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 16 e 18 de setembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B5.1, 2, 4 
Tema 1 libro de 
texto + material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
prensentarse, 
morada, 
afeccións… 
Verbos: chamar-se, 
ser, morar, falar 
(pres. indicativo) 
Sons específicos 
(sibilantes sonoras e 
xordas). 
Peculiaridades 
ortográficas . 
Frases afirmativas 

2ª 23 e 25 de setembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
convencións sociais 
(saúdos, tratamento) 
da escola e 
vocabulario de 
elementos da aula. 
Verbos: ser, estar, 
haver (pres. 
indicativo) 
Alfabeto. Outros 
sons do portugués. 
Peculiaridades 
ortográficas .  



Frases afirmativas. 
Introdución á 
lusofonía. 

3ª 30 de setembro e 2 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario: 
algunhas 
profesións, números 
(até o 20) 
Sons do portugués 
(b/v/f) 
Frases afirmativas, 
negativas. 
 

4ª 7 e 9 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
nacionalidades, 
países, cidades. 
Adxectivos, 
preposicións (de, 
em). 
Frases afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 

5ª 14 e 16 de outubro  B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Revisión do tema 
1. 
 

6ª 21 e 23 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2, 3, 4 



B4.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
audiovisual 
complementario: 
A cidade e os seus 
elementos (lojas). 
Verbos: ser, estar, 
haver.(pres. 
indicativo) 
Locucións de lugar, 
demostrativos e 
preposicións. 
Frases afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 

7ª 28 e 30 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
impreso e  
audiovisual 
complementario: 
Acasa.Mobiliario
Preposicións.Adx   

8ª 4 e 6 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Hotel. Vacacións. 
Verbos en 
indicativo 
(pasado)  

9ª 11 e 13 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
As compras  (roupa, 
alimentos…). 



Adxectivos, 
substantivos. 
Estruturas 
coloquiais do 
contexto. 

10ª 18 e 20 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Números até o 
100. 
Repaso Tema 2 

11ª 25 e 27 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aspectos culturais 
da cultura 
portuguesa: a 
música tradicional e 
a contemporánea. 
Búsqueda de 
información e 
comunicación na 
aula. 

12ª 2 e 4 de decembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual 
complementario: 
Aspectos culturais 
da cultura 
portuguesa: a 
música tradicional e 
a contemporánea. 
Búsqueda de 
información e 
comunicación na 
aula. 
Lectura de textos 
breves. 



13ª 9 e 11 de decembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Actividades de 
ampliación e 
consolidación. 
Lecturas breves 
literarias, frases 
feitas 
relacionadas cos 
temas 1 e 2. 

14ª 16 e 18 de decembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.4 
B5.1, 2, 3, 4 
Actividades 
relacionadas co 
Nadal: costumes 
nos países 
lusófonos , 
culinaria… 

 
 
 
 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 7  e 8 de xaneiro (só 1 día) B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B5.1, 2, 4 
Tema 3 do libro de 
texto + material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
preguntar, pedir nas 
tendas, cafés … 
Verbos: regulares e 
reflexivos (pres. 
indicativo) 
Preposicións e 
adverbios de tempo 
Frases 
interrogativas (…). 
Horas, partes do 
día. Días da 
semana. 
Queria… 



Ementa. Comidas e 
bebidas 

2ª 13 e 15 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
Falar de accións da 
vida cotiá  e aquelas 
que ocorren no 
momento. 
Pedir, preguntar na 
papelaría 
Verbos:  estar a+ 
infinitivo.  
Números do 101 ao 
1000. 

3ª 20 e 22 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
Ampliación e 
afirmación dos 
contidos vistos nas 
semanas anteriores. 
Expresar 
preferencia 
Frases  
interrogativas. 
 

4ª 27 e 29 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Adxectivos, 
preposicións e 
adverbios de tempo 
e lugar. 
Frases afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 
Comidas e bebidas 



das distintas partes 
da lusofonía.  
 

5ª 3 e 5 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Traballos breves 
complementarios e 
presentación na aula 
relacionados coas 
comidas e bebidas 
de distintos lugares. 
 

6ª 10 e 12 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Receitas de cociña e 
frases feitas con 
alimentos ou 
comidas (por 
exemplo: comer 
muito queijo…) 
Frases afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 

7ª 17 e 19 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro 
(ampliación) de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
  Búsqueda dunha 
receita de cociña 
e presentación na 
aula. 



8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Accións do día 
Verbos: convidar, 
aceptar, 
rexeitar… 
Actividades do 
tempo libre: 
viaxes… 
Países, cidades. 

9ª 2 e 4 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Verbos: poder, 
querer, saber, ver, 
vir, ler… 
Ter de/ir +inf. 
Preposicións de 
movemento, 
Pedir desculpa, 
concordar, 
discordar… 
Medios de 
transporte (e os seus 
elementos). 
Estruturas 
coloquiais do 
contexto. 

10ª 9 e 11 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Ao teléfono 
Repaso tema 4 



 

11ª 16 e 18 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Convites 
Pasatempos 
Escrita dunha carta. 

 
 
 
 
 
 
 

TERCEIRO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 30 de marzo e 1 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B3.1 
B4.1 
B5.1, 2, 4 
Tema 5 libro de 
texto + material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Facer plans. 
Verbos irregulares 
: fazer, dizer, trazer, 
(pres. indicativo) 
Comparativos e 
superlativos 
Posesivos 

2ª 6 e 8 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
Verbos irregulares 
(cont.): pedir, ouvir, 
pôr… 
Falar de vacacións, 
pasatempos. 
Preposicións e 
adverbios de tempo. 



Lugares de 
vacacións nos 
países da lusofonía. 

3ª 13 e 15 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
Búsqueda de 
información e posta 
en común de 
lugares de 
vacacións dos 
países lusófonos. 
Comparar países e 
hábitos. 

4ª 20 e 22 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Suxerir, 
aconsellar… 
Vestuario. 
Épocas festivas, 
estacións do ano. O 
tempo. 
Cores. 
Ordinais. 
 

5ª 27 e 29 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Revisión do tema 
5 e ampliación: 
frases feitas e 
refráns do tempo, 



as estacións do 
ano… 
 

6ª 4 e 6 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2,3, 4 
B4..3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 6 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Correos. O banco. 
Solicitar 
información ou 
axuda. 
Verbos e 
expresións: 
“podia…”  

7ª 11 e 13 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
audiovisual 
complementario: 
A farmacia. 
Médico. Doenzas. 
 

8ª 18 e 20 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3, 4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 6 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Pedir unha cita 
médica por 
teléfono. 
Especialidades 
médicas. 
Síntomas.  

9ª 25 2 27 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 6 libro de 
texto+ material 



audiovisual e 
impreso 
complementario: 
As tendas de roupa  
(roupa, alimentos, 
prezos…). 
Descricións físicas 
e psicolóxicas. 
Aconsellar, dar 
instrucións. 
Precisar de, deber… 
Demostrativos 
 

10ª 1 e 3 de xuño B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Ampliación tema 6 
libro de texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario: 
Frases feitas e 
refráns 
relacionados coas 
saúde, a roupa, o 
diñeiro. 

11ª 8 e 10 de xuño B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.1, .3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aspectos culturais 
sobre a saúde e o 
diñeiro nos países 
da lusofonía. 

12ª 15 e 17 de xuño 
 
 
 
 
 
 
(22 de xuño: despedida) 

B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4. 1, .3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Búsqueda de 
información e 
comunicación na 
aula sobre aspectos 
do tema 6. 



Lectura de textos 
breves relacionados 
cos contidos dos 
temas 5 e 6.  

 
 

 
 
 
 

2º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

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 

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

 B1.2. Usar estratexias 
básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral 
do que se escoita con 
axuda de elementos verbais 
e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan 
lugar a inferencias do 
significado baseadas no 
contexto, e as experiencias 
e os coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece. 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

comunicativa. 
 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.). 

instrucións ou indicacións, 
identificar persoas que 
posúen algo, obxectos e 
lugares descritos cun 
vocabulario básico, etc.) 
emitidas cara a cara, 
gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións 
habituais de comunicación, 
se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

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

volver escoitar o dito. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de 
produción:  
– Planificación: 

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

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

– Execución: 
– Percepción 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 

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

 B2.2. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi 
básicas relativas a saúdos, 
despedidas, 
agradecementos e 
presentacións, colaborando 
para entender e facerse 
entender. 

 B2.3. Intercambiar de xeito 
intelixible información sobre 
si mesmo/a e sobre accións 
e nocións (horarios, datas e 
cantidades) moi habituais 
da vida diaria, usando un 
repertorio básico de 
palabras e frases moi 
simples memorizadas, e 
facéndose comprender 
aínda que a persoa 
interlocutora necesite que 
se repita ou repetir o dito. 

 B2.4. Dar e obter 
información sobre datos 

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

 CSIEE 
 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese 
entendendo o suficiente e 
facéndose entender en 
situacións moi habituais 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

memorizados. 
– Expresión da mensaxe 

con claridade e 
coherencia básica, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada 
tipo de texto 
memorizados e 
traballados na 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 
paráfrase dun 
termo ou 
expresión.  

– Uso da lingua 
materna ou 
"estranxeirizar" 
palabras da 
lingua meta.  

– Petición de 
axuda. 

– Paralingüísticos: 
– Sinalización de 

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

– Uso de linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente 

básicos persoais e bens e 
servizos moi elementais, 
utilizando un repertorio moi 
básico de expresións moi 
sinxelas e habituais sobre 
estes datos. 

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

 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

(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: chegada 
e saída do centro docente, 
conversa telefónica, 
compravenda e outras, 
igualmente cotiás 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 

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

 B3.2. Seguir instrucións e 
consignas básicas, e 
comprender avisos, obrigas 
e prohibicións moi sinxelas 
e predicibles e traballadas 
previamente, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela e con 
apoio visual. 

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

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC  

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB3.4. Comprende 
información esencial e 
localiza información 
específica en material 
informativo moi sinxelo, e 
con apoio visual, sobre 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

coñecemento e as 
experiencias noutras 
linguas. 

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

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

experiencias propias da súa 
idade. 

 B3.4. Comprende textos 
propios de situacións cotiás 
próximas onde se dan a 
coñecer bens se servizos ou 
acontecementos (anuncios 
publicitarios elementais, 
folletos, catálogos, 
invitacións, etc.), e con 
apoio visual cando teña 
certa dificultade. 

temas coñecidos como 
actividades escolares e de 
lecer, hábitos saudables, 
etc., próximos á súa idade e 
á súa experiencia. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

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

– Expresión da mensaxe 
con claridade 

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

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

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

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

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

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 
"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. 

 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: 

 B5.1. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis 
básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable comprensibilidade, 
aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer 
entender. 

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

 B5.3. Utilizar para a 
comprensión e produción de 
textos orais e escritos os 
coñecementos 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

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 
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 

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

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

 B5.5. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a 
cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, mediante os 
expoñentes básicos de 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso 
máis habitual, e utilizar un 
repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que sexan 
traballados en clase 
previamente.  



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

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 se 
posúen 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 
indicacións, e expresión 
moi sinxela de opinións e 
advertencias.  

– Expresión do 
coñecemento, o 
descoñecemento e a 
certeza. 
 

 
Contidos sintáctico-discursivos 2º ESO Portugués 

 Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também); disxunción (ou, ou…ou); oposición/contraste (mas); causa 
(porque; por isso); finalidade (para + Inf.); comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais 
pequeno...); superlativo absoluto (-íssimo, -limo). 

 Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo). 
 Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma (p. ex. eu também; certamente). 
 Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenzas e sintagmas exclamativos, 



Contidos sintáctico-discursivos 2º ESO Portugués 

p. ex. Está bom!). 
 Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nemhum nenhum(a), ninguém). 
 Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? Para 

que é isso?); interrogativas tags (p. ex., Queres ir ao cinema, não queres?). 
 Expresión do tempo: pasado (pretérito perfeito simples e composto, imperfeito,); presente (presente); futuro (ir + Inf., presente 

do indicativo + Adv.; haver-de)… 
 Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (estar a + Inf., presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito 

composto do indicativo; continuar + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.),  p. ex. No verão está calor). 
 Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.), intención 

(pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf., pretérito imperfeito gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.; saber); 
posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; talvez); obrigación (imperativo). 

 Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos contables/incontables/colectivos/compostos; 
pronomes (relativos, reflexivos átonos/tónicos); determinantes); a calidade (-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). 

 Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais); indefinida, absoluta (p. ex. todo, maioria, ambos, 
nenhum…) ou relativa (p. ex. muito; tão; um pouco). 

 Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia; movemento, dirección, orixe e acomodación). 
 Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., são quinze para as três; em 

1999), divisións (p. ex., días, meses; século; estación) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; duración (p. ex., 
de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); posterioridade (depois, logo, próxima segunda-feira); secuencia (primeiro, 
depois, finalmente); simultaneidade (ao mesmo tempo); frecuencia (p. ex., geralmente; usualmente). 

 Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., devagar, pior). 

 
TEMPORALIZACIÓN 2º ESO L. Portuguesa: os días que aparecen na 
temporalización son orientativos e sometidos a variación para adaptararse ao 
calendario real do curso 2016-17. 
 
Nota: 
Esta temporalización ten en conta a secuenciación de contidos do manual de 
referencia e os temas do mesmo que se propoñen nesta programación para o 
curso de 2º de ESO: 
- Livro do aluno Português XXI 1, nível A1: temas 6 a 12. 
- Material audiovisual e impreso complementario que figura nos recursos. 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE 2016-17 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 16 e 18 de setembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B5.1, 2, 4 
Repaso do 
vocabulario básico 
visto o curso 
anterior. Lembrar os 
saúdos, 
presentacións e 
convencións. 
Realización 
dalgunhas 
actividades das 
unidades de 
revisión  1 e 2 
(temas 1 a 6, vistos 



en 1º ESO) 
Sons específicos 
(sibilantes sonoras e 
xordas, v/b, 
nasais…). 
Peculiaridades 
ortográficas . 
Frases 
afirmativas… 

2ª 23 e 25 de setembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Repasar con  
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
convencións sociais 
(saúdos, tratamento) 
da escola e 
vocabulario de 
elementos da aula. 
Verbos: ser, estar, 
haver (pres. 
indicativo) 
Alfabeto. Outros 
sons do portugués. 
Peculiaridades 
ortográficas .  
Frases afirmativas. 
Lembrar a 
lusofonía. Oír 
acentos: brasileiro, 
angolano… 

3ª 30 de setembro e 2 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Iniciar tema 7 
Aconsellar, indicar 
direccións. 
Imperativo 
Fonética: g 

4ª 7 e 9 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 7(cont.): 
Recoñecer 
instrucións, seguir 
un plano, 
Vocabulario de 
indicación de 
direccións, 



preposicións, 
indefinidos,  
pronomes 

5ª 14 e 16 de outubro  B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 7 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Revisión do tema 
7. Describir unha 
cidade. Traballo 
e exposición oral. 
Ampliación. 
 

6ª 21 e 23 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 8: falar de 
festas populares e 
de tradicións. 
Pretérito perfecto 
simple: ser, ir, estar, 
ter e verbos 
regulares. 

7ª 28 e 30 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 8 libro de 
texto+ material 
impreso e  
audiovisual 
complementario: 
falar sobre 
acontecementos 
pasados. Hábitos. 
Accións 
relacionadas co 
pasado. 
Fonética e 
ortografía: c (qu/ç) 
   

8ª 4 e 6 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 



B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 8 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Defender puntos 
de vista, 
argumentar, 
desenvolver a 
comprensión 
oral. 
Já, ainda não, 
haver de+inf.  

9ª 11 e 13 de novembro Inicio da unidade de 
revisión 3 
(realización das 
actividades 
correspondentes ás 
unidades 7 e 8) 
B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Realización e 
corrección 

10ª 18 e 20 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Continuación coa 
realización das 
actividades de 
repaso. 
Afirmación das 
estruturas vistas 
nas duas 
unidades 7 e 8. 

11ª 25 e 27 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aspectos culturais 
da cultura 
portuguesa 
relacionados cos 



temas 7 e 8. Posta 
en práctica das 
estruturas 
argumentativas 
aprendidas. 
Actividades de 
ampliación e 
consolidación. 

12ª 2 e 4 de decembro  Preparación da 
proba de avaliación. 
Lecturas breves 
literarias, frases 
feitas 
relacionadas cos 
temas 7e 8 

13ª 9 e 11 de decembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Proba avaliación 
e corrección 
proba avaliación. 
Posta en común 
de erros e 
dúbidas. 

14ª 16 e 18 de decembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.4 
B5.1, 2, 3, 4 
Actividades 
relacionadas co 
Nadal: costumes 
nos países 
lusófonos , 
culinaria, festas, 
costumes, 
expresións… 

 
 
 
 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 7  e 8 de xaneiro (só 1 día) B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B5.1, 2, 4 
Tema 9. Inicio.  



Falar de acción 
pasadas. Expresións 
de cortesía.  PPS 
(verbos irregulares: 
trazer, fazer, dizer, 
ver, vir, pôr, dar) 
Sons nasais. 
Fórmulas de 
cortesía. 
Material 
audiovisual. 
Prácticas de aula 
desta parte da 
unidade 

2ª 13 e 15 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 9 (cont.) libro 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Planificar unha 
festa. Vocabulario 
de festas: utensilios 
domésticos, etc. 
Continuación 
verbos irregulares 
en PPS (conseguir, 
saber, poder). 
Afirmar verbos 
semanas anteriores. 

3ª 20 e 22 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 9 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
Ampliación e 
afirmación dos 
contidos vistos nas 
semanas anteriores. 
Enviar convites. 
Vocabulario 
convites. Fórmulas 
expresión de 
cortesía de convites. 
Práctica na aula. 
 

4ª 27 e 29 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 



B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 9 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
revisión do visto na 
unidade e 
introdución a 
variantes da 
lusofonía neste 
campo. Revisión 3 
libro de texto 
correspondenta a 
esta unidade. 

5ª 3 e 5 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10. Inicio. 
Vocabulario: relatar 
accións no pasado. 
. Escribir unha 
carta. PPS (verbos 
irregulares: haver, 
saber, poder, 
querer) 
 

6ª 10 e 12 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10. Cont. 
libro de texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario: 
Relatar feitos 
pasados, 
presentes e 
futuros. 

7ª 17 e 19 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10 libro 
(continuación) de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 



complementario: 
Falar de 
experiencias de 
vida. 
Experiencias de 
vida(vocabulario) 
Pronomes 
persoais de C.D. 

8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Viaxes. 
Vocabulario de 
viaxes. Sons: o 
(abertas e 
pechadas) 

8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Viaxes. 
Vocabulario de 
viaxes. Sons: o 
(abertas e 
pechadas) 

9ª 2 e 4 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario. 
Relatos biográficos: 
Verbos irregulares 
PPS: poder, querer, 
saber, ver, vir, ler… 
 



10ª 9 e 11 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 10: material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Traballos 
individuais e posta 
en común 
relacionados co 
tema. Revisión e 
preparación das 
probas de 
avaliación 

11ª 16 e 18 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Temas 9 e 10..  
Proba de avaliación. 
Entrega e revisión 
das probas de 
avaliación. 
Corrección de erros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERCEIRO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 30 de marzo e 1 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B3.1 
B4.1 
B5.1, 2, 4. Tema 11. 
Inicio. Falar das 
vacacións. Lembrar 
o visto na 
avaliación anterior e 
iniciar o novo tema. 
Presentar os 
contidos e 
obxectivos do 
último trimestre: 
temas 11 e 12 e 
unidade de revisión 



4. Revisión do visto 
na totalidade do 
curso. 
 

2ª 6 e 8 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 11 libro 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Contrucións: andar 
a+ infinitivo; 
costumar+ 
infinitivo. Presentar 
características 
profesionais. 
Vocabulario 
profesións. 
PpPre 

3ª 13 e 15 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 11 libro 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso. Falar dos 
obxectivos e 
intereses 
profesionais. 
Experiencias 
profesionais (dos 
país e nais…) 
complementario.  
. 

4ª 20 e 22 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 11 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Definir perfís 
profesionais. 
Características 
profesionais. 
Partícula pasiva: se. 
Sons: e 
(aberto/pechado) 



5ª 27 e 29 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 11 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
O  currículum 
vitae. Como facer 
unha entrevista. 
Vocabulario. 
Pronomes 
relativos. 
 

6ª 4 e 6 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2,3, 4 
B4..3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 11 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Facer e responder 
enquisas na rúa… 
Vocabulario de 
enquisas. 
Entrevistas. 
Pronomes persoais 
de CD (excepcións). 
Adverbios en –
mente.  

7ª 11 e 13 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 12. Inicio 
libro de texto. 
Presentación do 
tema: contidos e 
obxectivos.  
Falar de accións 
habituais no pasado. 
 

8ª 18 e 20 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3, 4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 



Tema 12 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Accións habituais 
no pasado. Pretérito 
imperfecto. 
Antigamente, 
dantes…  

9ª 25 2 27 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 12 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Expresar agrado ou 
desagrado. Analizar 
problemas da 
adaptación a un 
novo país ou 
cultura. 
Vocabulario do 
tema. 
 

10ª 1 e 3 de xuño B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 12. Libro de 
texto e material 
audionvisual e 
impreso 
complementario. 
Palabras que poden 
causar confusión. 

11ª 8 e 10 de xuño B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.1, .3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aspectos culturais. 
países lusófonos. 
Comparar países e 
hábitos.  
Unidade de revisión 
4. Preparación 
proba. Revisión de 



dúbidas.  Proba 
final. 

12ª 15 e 17 de xuño 
 
 
 
 
 
 
(22 de xuño: despedida) 

B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4. 1, .3. 4 
B5.1, 2, 3, 4. 
Revisión das 
probas. Erros. 
Aclaración de 
dúbidas. 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario. 
Actividades de 
ampliación 
relacionadas co 
nivel a1. Falar das 
vacacións e 
despedida. 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

3º de ESO 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

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 

 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 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 



 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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. 

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 
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 

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. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa formal na 
que participa (por exemplo, 

 CCL 
 CAA 



 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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. 

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. 

 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 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 

 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 

 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, 

 CCL 
 CAA 



 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

previamente 
asimilados e 
memorizados. 

– Expresión da mensaxe 
con claridade e 
coherencia básica, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada 
tipo de texto 
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: 
– Sinalación de 

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

– Uso da linguaxe 
corporal 
culturalmente 

se repita ou repetir o dito.  
 B2.4. Interactuar de xeito 

simple en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar 
ou manter a quenda de 
palabra, aínda que poidan 
darse desaxustes na 
adaptación ao interlocutor. 

 B2.5. Dar información sobre 
datos básicos persoais, 
expectativas ou gustos, 
utilizando un repertorio moi 
básico de expresións 
memorizadas sinxelas e 
habituais sobre estes datos, 
sempre que poida pedir 
confirmación da 
comprensión á persoa 
interlocutora ou que se lle 
repita o dito. 

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. 

 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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 
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 

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

 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 

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

 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. Comprende 
correspondencia persoal 
sinxela en calquera formato 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

paratextuais, e do 
coñecemento e as 
experiencias noutras 
linguas. 

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

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.  

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. 

 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 
 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 

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

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

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

 B4.4. Producir textos curtos 
a partir de modelos sinxelos 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 



 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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 (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. 

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. 

xente nova).  
 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 

 



Estruturas sintáctico-discursivas 3º ESO Portugués 

 Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também, e também não); disxunción (ou, ou…ou); oposición/contraste (mas, 
mesmo assim); causa (porque; por isso; como); finalidade (para + Inf.); comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ 
como /quanto; maior / mais pequeno...; superlativo absoluto (-íssimo, -limo); resultado (assim, por isso); condición (se, sem); 
discurso indirecto (informacións, ofrecementos, suxestións e ordes). 

 Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo; enquanto). 
 Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma: p. ex. eu também; certamente). 
 Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenzas e sintagmas exclamativos, 

p. ex. Puxa, este PC está muito caro! Está bom!). 
 Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nenhum(a), ninguém; proforma, p. ex., eu também não, eu 

tampouco). 
 Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? Para 

que é isso?); interrogativas tags (p. ex., Queres ir ao cinema, não queres?); interrogativas eco e duplas). 
 Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto); presente (presente); futuro (presente 

do indicativo + Adv.; futuro simples; haver-de)… 
 Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (estar a + Inf., presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito 

composto do indicativo; futuro simples; continuar + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.),  p. ex. No verão está calor); 
incoativo (começar a + Inf.); iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; prefixo re-, p. ex. reler); terminativo (pretérito perfeito 
simple simples e composto; acabar de + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.), intención 
(pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf., pretérito imperfeito gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.; saber); 
posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; talvez); obrigación (imperativo; ter que /de, dever); 
prohibición (imperativo negativo); necesidade (ser preciso / necessário + Inf.).  

 Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos contables/incontables/colectivos/compostos; 
pronomes (relativos, reflexivos átonos/tónicos); determinantes); a calidade e o grao (-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). 

 Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais); indefinida, absoluta (p. ex. todo(a), maioria, 
ambos(as), nenhum(a)…) ou relativa (p. ex. muito; tão; um pouco); definida (multiplicativos e partitivos). 

 Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, movemento, dirección, orixe e acomodación). 
 Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., são quinze para as três; em 

1999), divisións (p. ex., días, meses; século; estación) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; duración (p. ex., 
de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); posterioridade (depois, logo, próxima segunda-feira); secuencia (primeiro, 
depois, finalmente); simultaneidade (ao mesmo tempo); frecuencia (p. ex., geralmente; usualmente). 

 Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., devagar, pior). 

 
TEMPORALIZACIÓN 3º ESO L. Portuguesa: os días que aparecen na 
temporalización son orientativos e sometidos a variación para adaptararse ao 
calendario real do curso 2016-17. 
 
Nota: 
Esta temporalización ten en conta a secuenciación de contidos do manual de 
referencia e os temas do mesmo que se propoñen nesta programación para o 
curso de 3º de ESO: 
- Livro do aluno Português XXI 2,  nível A2: temas 1 a 6. 
- Material audiovisual e impreso complementario que figura nos recursos. 
 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE 2016-17 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 16 e 18 de setembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B5.1, 2, 4. 
Falar en xeral da 
mecánica do curso: 



criterios  e 
instrumentos de 
avaliación. 
Repaso do 
vocabulario básico 
visto o curso 
anterior. Lembrar os 
saúdos, 
presentacións e 
convencións e 
outras expresións… 
Recuperar o “ton” 
despois do longo 
período de 
desconexión da 
lingua.  Realización 
dalgunhas 
actividades das 
unidades de 
revisión 3 e 4 
(temas 6 a 12 vistos 
en 2ºde ESO). 
Repasar  tamén con  
material audiovisual 
e impreso 
complementario. 

2ª 23 e 25 de setembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Explicar os 
obxectivos do curso 
que se inicia 
correspondentes ao 
nivel A2 de lingua 
(que terá o seu final 
no curso de 4º de 
ESO). Facer un 
“varrido” polo libro 
de texto para termos 
unha visión de 
conxunto do que 
nos propoñemos 
aprender ao longo 
do curso.Comezar 
coa unidade 1: 
Apresentar-se. 
Vocabulario de 
identificación e 
caracterización 
persoal. 
Uso  bastante fluído 
do P.imperfecto e o 
PPS. 
Protagonismo do 
alumnado.Peso da 
oralidade nas 
aulas.Vocabulario 



de identificación e 
caracterización 
asentado. Búsqueda 
de consolidación e 
ampliación de 
vocabulario. 
Uso fPS 

3ª 30 de setembro e 2 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1. Dar e pedir 
información de 
carácter persoal, 
profesional e de 
ocupación de tempo 
libre. Actividades 
do tempo libre. Uso 
de palabras coa 
última sílaba aguda. 

4ª 7 e 9 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1(cont.): 
Falar sobre acción 
habituais do pasado. 
Calidades e 
defectos. Descrición 
física. 

5ª 14 e 16 de outubro  B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 1  libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Cont. tema 1: 
facer peticións 
con delicadeza. 
Revisión e 
ampliación do 
tema 1. Dúbidas. 

6ª 21 e 23 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.3 
B5.1, 2, 3, 4 



Tema 2: 
Comprender 
anuncios e folletos 
publicitarios. 
Vocabulario de 
servizos e 
publicidade. 
Infinitivo persoal e 
impersoal. Uso. 
Palabras con 
diferentes sílabas 
tónicas. 

7ª 28 e 30 de outubro B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 8 libro de 
texto+ material 
impreso e  
audiovisual 
complementario: 
comprender 
informacións, 
instrucións, e 
explicacións en 
diferentes áreas de 
servizos. 
Vocabulario de 
avisos, regras, 
instrucións…   

8ª 4 e 6 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 2 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aconsellar, 
expresar opinión. 
Nomes e 
funcións de 
obxectos útiles.   

9ª 11 e 13 de novembro Inicio da unidade de 
revisión 1 
(realización das 
actividades 
correspondentes ás 
unidades 1 e 2) 
B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 



B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Realización e 
corrección 

10ª 18 e 20 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Continuación coa 
realización das 
actividades de 
repaso. 
Afirmación das 
estruturas vistas 
nas duas 
unidades 1 e 2. 
Conseguir 
naturalidade e 
fluidez. Certa 
seguridade. 

11ª 25 e 27 de novembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aspectos culturais 
da cultura 
portuguesa e do 
resto da lusofonía 
relacionados cos 
temas 1 e 2. Posta 
en práctica das 
estruturas 
argumentativas 
aprendidas. 
Actividades de 
ampliación e 
consolidación. 

12ª 2 e 4 de decembro  Preparación da 
proba de avaliación. 
Lecturas breves 
literarias, 
xornalísticas, 
frases feitas… 
relacionadas cos 
temas 1 e 2 

13ª 9 e 11 de decembro B1.2, 3, 4,  



B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Proba avaliación 
e corrección 
proba avaliación. 
Posta en común 
de erros e 
dúbidas. 

14ª 16 e 18 de decembro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B4.4 
B5.1, 2, 3, 4 
Actividades 
relacionadas co 
Nadal: costumes 
nos países 
lusófonos , 
culinaria, festas, 
costumes, 
expresións… 

 
 
 
 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 7  e 8 de xaneiro  B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B5.1, 2, 4 
Tema 3. Inicio.  
Comprender a 
programación 
televisiva 
Material impreso e 
audiovisual. 
Programación de 
televisión. Prácticas 
de aula desta parte 
da unidade. 

2ª 13 e 15 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 (cont.) libro 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Cinema. Expresar 



opinión. Facer 
comparacións. 
Participio pasado 
(regular e irregular). 
Consoantes mudas. 

3ª 20 e 22 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario:  
Ampliación e 
afirmación dos 
contidos vistos nas 
semanas anteriores. 
Falar de acción 
anteriores a outras 
no pasado. Pretérito 
Mais-que- Perfeito 
Composto. 
Espectáculos. 
Práctica na aula. 
 

4ª 27 e 29 de xaneiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Comprender 
entrevistas na 
prensa escrita 
(prácticas con 
prensa real).  

5ª 3 e 5 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3. Música. O 
fado… Palabras 
derivadas por 
prefixación. 

6ª 10 e 12 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2,3, 4 



B4.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3. Cont. libro 
de texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Comprender 
entrevistas na 
prensa escrita. 
Contar a historia 
dunha película. 
Vocabulario da 
entrevista. 

7ª 17 e 19 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 3. Unidade de 
revisión 1. libro 
(continuación) de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario. 
 

8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4. Inicio libro 
de texto.  
Comprender 
información 
sobre o estado do 
tempo. 
Vocabulario do 
estado do tempo. 
Futuro 
imperfecto do 
indicativo. 
Palabras con c, ç, 
s, ss. 

9ª 2 e 4 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4  libro de 
texto+ material 
audiovisual e 



impreso 
complementario.  
Falar sobre o estado 
do tempo e as súas 
consecuencias. 
Vocabulario sobre 
catástrofes naturais. 
Consolidación de 
estruturas 
gramaticais, 
ortografía e 
pronunciación 
vistas na unidade. 

10ª 9 e 11 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4: material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Comprender o 
horóscopo. 
Vocabulario 
horóscopo. 
Supersticións. 

11ª 16 e 18 de marzo B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 4. Formular 
preguntas que 
expresan dúbida. 
Facer previsións 
para o 
futuro.Vocabulario 
de previsións para o 
futuro. Preparación 
proba de 
avaliación.Proba.. 
Entrega e revisión 
das probas de 
avaliación. 
Corrección de erros 
 

 
 
 
 
 
 
 



TERCEIRO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 30 de marzo e 1 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B3.1 
B4.1 
B5.1, 2, 4. Tema 5. 
Inicio. Falar das 
vacacións. Lembrar 
o visto na 
avaliación anterior e 
iniciar o novo tema. 
Presentar os 
contidos e 
obxectivos do 
último trimestre: 
temas 5 e 6 e 
unidade de revisión 
2. Revisión do visto 
na totalidade do 
curso. 
 

2ª 6 e 8 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso 
complementario: 
Comprendercartas 
de menús 
(ementas). 
Vocabulario do 
restaurante. 
Condicional/Imper 
fecto de ind. 
Palabras con ch/x 
CompPpPre 

3ª 13 e 15 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2 
B4.1, 2, 3, 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro texto+ 
material audiovisual 
e impreso.  
Dar unha opinión e 
defendela. 
Argumentar. 
Alimentación 
equilibrada e saúde. 
Comprender e 
analizar 
información dun 
gráfico. 



A roda dos 
alimentos. 

4ª 20 e 22 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2, 3 
B4.2 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 11 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario:  
Comprender artigos 
da prensa escrita 
relacionados cos 
temas. 
Comida 
vexetariana… 

5ª 27 e 29 de abril B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B3.1, 2,3, 4 
B4.3,4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Hábitos sociais 
prexudiciais para 
a saúde: tabaco, 
alcol… 
 

6ª 4 e 6 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 3, 2, 4 
B3.1, 2,3, 4 
B4..3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 5 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Reproducir o que 
dixo alguén. 
Discurso 
indirecto. 
Comparar a 
situación de 
Portugal con 
outros países ( o 
propio, etc.) 



 
7ª 11 e 13 de maio B1.2, 3, 4,  

B2.1,2 ,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 6. Inicio tema  
libro de texto. 
Presentación do 
tema: contidos e 
obxectivos.  
 

8ª 18 e 20 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3, 4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 6 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Pretérito Perfeito 
Composto do 
Indicativo. 
Falar de 
acontecementos que 
comezaron no 
pasado e continúan 
no presente.  

9ª 25 2 27 de maio B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 4 
B2.3 
B5.1, 2, 3, 4 
Tema 6 libro de 
texto+ material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Expresar opinión 
sobre o 
estrés.Aconsellar. 
Causas e 
consecuencias. Test 
do nivel de estrés. 
Responder  un test 
de estrés. 
Vocabulario do 
tema. 
Palabras con s ou z 

10ª 1 e 3 de xuño B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2,3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 



Tema 6. Libro de 
texto e material 
audionvisual e 
impreso 
complementario.  
Comprender artigos 
da prensa escrita 
relacionados co 
tema. Deporte e 
saúde. Modalidades 
deportivas… 
Analizar un plano 
con resultados de 
clase. Vocabulario 
de planos con 
resultados.  

11ª 8 e 10 de xuño B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4.1, .3. 4 
B5.1, 2, 3, 4 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario: 
Aspectos culturais. 
países lusófonos 
sobre o estrés. 
Comparar países e 
hábitos.  
Unidade de revisión 
2 . Preparación 
proba. Revisión de 
dúbidas.  Proba 
final. 

12ª 15 e 17 de xuño 
 
 
 
 
 
 
(22 de xuño: despedida) 

B1.2, 3, 4,  
B2.1, 2, 3,  4 
B3.1, 2, 3, 4 
B 4. 1, .3. 4 
B5.1, 2, 3, 4. 
Revisión das 
probas. Erros. 
Aclaración de 
dúbidas. 
Material 
audiovisual e 
impreso 
complementario. 
Actividades de 
ampliación 
relacionadas co 
nivel a1. Falar das 
vacacións e 
despedida. 
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Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as 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 o contido e o 
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 

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

 B1.2. Identificar a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos 
de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
velocidade lenta ou media, 
nun rexistro formal, informal 
ou neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións habituais ou 
sobre temas xerais ou do 
propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público 
e educativo, sempre que as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito.  

 B1.3. Comprender o 
esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de 
información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, 
horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades 
cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con 
claridade.  

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal ou 
nunha entrevista na que 
participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas 
sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, 
intereses, preferencias e 
gustos persoais e 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

nunha situación 
comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza 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 descricións, 
narracións, puntos de vista e 
opinións relativos a temas 
frecuentes e de necesidade 
inmediata relativas ao 
ámbito persoal, sempre que 
se fale con lentitude, 
articulando de forma clara e 
comprensible, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido 
xeral e información moi 
relevante e sinxela de 
presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre 
temas familiares e 
predicibles, previamente 
traballados, e de programas 
de televisión tales como 
boletíns meteorolóxicos ou 
informativos, sempre que as 
imaxes porten gran parte da 
mensaxe. 

educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), así 
como comentarios sinxelos 
e predicibles relacionados 
con estes, sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare 
ou elabore algo do que se lle 
dixo. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de 
produción:  
– Planificación: 

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

 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.  

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

– 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 traballados en 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 
expresión.  

– Usar a lingua 

 B2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, 
procedementos como a 
adaptación da mensaxe a 
patróns da primeira lingua 
ou outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados, se non se 
dispón doutros máis 
precisos. 

 B2.3. Intercambiar de xeito 
intelixible información sobre 
transaccións e xestións 
cotiás moi habituais, usando 
un repertorio básico de 
palabras e frases simples 
memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite 
que se lle repita ou repetir o 
dito.  

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

 B2.5. Dar, solicitar e 
intercambiar información 
sobre temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese 
persoal, educativo ou 
ocupacional, e xustificar 
brevemente os motivos de 
determinadas accións e 
plans, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar 
o discurso e seleccionar 
expresións e estruturas, e a 
persoa interlocutora teña 
que solicitar ás veces que se 
lle repita o dito. 

preguntas previsibles breves 
e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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as clave 

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 (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, contacto 
visual ou 
corporal).  

– Usar elementos 
cuasiléxicos (hum, 
puah…) 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 
básicos de interacción 
segundo o tipo de situación 
de comunicación. 

clave, se o necesita. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 e 
 i 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de 

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

– 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). 

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

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

 B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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aprendizaxe  
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– 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. 

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

descritivos ou narrativos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
experiencias e a 
coñecementos propios da 
súa idade e do seu nivel 
escolar.  

 B3.4. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
dixital, breves e ben 
estruturados, escritos nun 
rexistro formal ou neutro, 
que traten de asuntos 
cotiáns, de temas de 
interese ou relevantes para 
os propios estudos e as 
ocupacións, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un 
léxico de uso común. 

básicas. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4: Produción de textos escritos  

 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 

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

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

 B4.3. Escribir mensaxes 
sinxelas e breves con 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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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 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 aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

información, instrucións e 
indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades 
cotiás ou do seu interese. 

 B4.4. Producir textos curtos 
a partir de modelos sinxelos 
e básicos, actuando como 
mediación lingüística, de ser 
o caso (adecuado ao seu 
nivel escolar), e amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada do texto. 

 B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas 
cotiáns ou do propio 
interese, nun rexistro formal 
ou neutro, utilizando 
adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas 
básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, 
cun control razoable de 
expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso 
frecuente. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

 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 e máis evidentes 
sobre aspectos propios da 

 B5.1. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis 
común, recoñecendo os 
seus significados evidentes, 
e pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible con 
razoable comprensibilidade, 
malia o acento estranxeiro 
moi evidente ou erros de 
pronuncia que non 
interrompan a comunicación, 
e que as persoas 
interlocutoras teñan que 
solicitar repeticións de 
cando en vez. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas 
básicas, tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de 
uso común, e os seus 
significados asociados, con 
corrección suficiente para o 
seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a 
comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos 
adquiridos relativos á vida 
cotiá (hábitos de estudo e de 
traballo, actividades de 
lecer, incluídas 
manifestacións artísticas 
como a música ou o cine), 
condicións de vida e 
contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no 
centro docente, nas 
institucións, etc.), e 
convencións sociais 
(costumes e tradicións), 
respectando as normas de 
cortesía e máis básicas nos 
contextos respectivos. 

 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 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 



 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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 indicacións, 
e expresión moi sinxela 
de opinións e 

coñece.  
 B5.5. Participar en proxectos 

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

 B5.6. Distinguir e levar a 
cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, mediante os 
expoñentes básicos de 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso 
máis habitual, así como os 
seus significados asociados 
(por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión); 
utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, e 
empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos 
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos 
moi frecuentes), sempre que 
sexan traballados na clase 
previamente. 



 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Competenci
as clave 

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, 
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. 

 



Estruturas sintáctico- discursivas 4º ESO Portugués 

 Expresión de relacións lóxicas: adición (não só...como também; não só... também); disxunción (ou, ou...ou); oposición 
/concesión (mas, mesmo assim;... embora); causa (por causa disso; daí que); finalidade (para + Inf.; para que); comparación 
(mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./Subst. + (do) que/como/quanto; superlativo relativo (p. ex., o rapaz mais distraído da turma); 
resultado (assim, portanto); condición (se, sem); discurso indirecto (informacións, ofrecementos, suxestións e ordes).  

 Relacións temporais (enquanto, antes que, depois que, logo que, até que, sempre que). 
 Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; frases impersoais). 
  Exclamación (formas elípticas: Que + Subst. + (tão) + Adj., p. ex. Que dia tão lindo!); sentenzas e sintagmas exclamativos, p. 

ex. Ei, esta é a minha bicicleta!; Magnífica bolsa!). 
 Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; (não) nada, nenhum (a), ninguém), nem. 
 Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., De quem é a culpa?); 

interrogativas tag (p. ex., Isto é fácil, não é?); interrogativas eco). 
 Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto e pretérito mais-que-perfeito composto); 

presente (presente); futuro (futuro simple; (+Adv.); haver-de). 
 Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito e pretérito perfeito 

composto do indicativo (+ Adv.); andar a + Inf.; ir + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.); costumar+ Inf.); incoativo (desatar 
a + Inf.); iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; voltar a + Inf.); terminativo (pretérito perfeito simples composto e pretérito 
mais-que-perfeito composto; vir de + Inf.).  

 Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (é capaz / incapaz de + Inf.; saber); posibilidade/ 
probabilidade (ser possível / impossível + Inf.; tal vez); necessidade (ser preciso / necessário + Inf.); obrigación (ser obrigatório 
+ Inf.; imperativo); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.); prohibición: (não) ser possível /permitido + Inf.); 
intención (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; tratar de + Inf.; pensar + Inf.). 

 Expresión da existencia (p. ex., existir, dar-se); a entidade (substantivos contables /incontables/colectivos/compostos; 
pronomes (relativos, reflexivos átonos/ tónicos); determinantes; a calidade (por exemplo, bastante bom; consideravelmente 
caro; ótimo). 

 Expresión da cantidade (Singular/Plural; Numerais cardinais e ordinais. Cantidade: p. ex. bastante, a maior parte de, mais o 
menos. Grao: p. ex. consideravelmente; bastante bem).  

 Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, movemento, orixe, dirección). 
 Expresión do tempo (expresións, preposición e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., meio-dia), divisións (p. ex., 

período, fim de semana) e indicacións de tempo (p. ex., atrás, cedo); duración (p. ex., até; entre... e); anterioridade 
(anteontem, já); posterioridade (mais tarde, na semana que vem); secuencia (em primeiro lugar, depois, em último lugar); 
simultaneidade (naquele momento); frecuencia (p. ex., cada semana). 

 Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., á pressa). 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
O referido a continuación considerarase tendo en conta o carácter inicial (niveis A1 e 
A2 ) do contacto coa lingua  portuguesa e a circunstancia de tratarse dunha 2ªLingua 
estranxeira con  só dúas sesións semanais. En todos os apartados se aceptarán erros, 
téndose moi en conta a fluidez e asimilación do nivel inicial de Lingua e a actitude 
positiva e participativa do alumnado nas aulas. 
 

Consecución de competencia mínima oral e escrita:   
o Saúdos, presentacións, información básica de carácter persoal. 
o Descrición e localización de lugares, petición de información sobre 

lugares, reserva nun hotel 
o Preguntas e respostas das horas do día, as partes do día, os días da 

semana, os meses do ano, falar e escribir sobre comidas e bebidas, 
solicitude dunha consumición nun establecemento, os números . 

o Dar e pedir informacións de carácter persoal ou profesional ou de 
ocupación do tempo libre. Falar sobre accións habituais no pasado 

o Convites, aceptacións e rexeitamentos moi sinxelos,  escritura dunha 
carta moi breve, conversación básica telefónica. 



o Conversación sobre vacacións, pasatempos, compras, precios, visitas 
médicas, marcar una cita médica, descricións físicas e psicolóxicas moi 
sinxelas. 

o Comprender anuncios publicitarios. 
o Comprender informacións, instrucións,  explicacións en diferentes áreas 

de servizo… 
o Comprender a programación televisiva. 
o Comprender noticias dun xornal. 
o Comprender e deixar mensaxes nun contestador (atendedor de 

chamadas) 
o Comprender entrevistas na prensa escrita ou nunha entrevista 

radiofónica. 
o Comprender o horóscopo. 
o Comprender cartas de restaurante. 
o Comprender artigos da prensa escrita. 
o Expresar opinións. 
o Contar a historia dunha película. 
o Formular preguntas que expresan dúbida. 
o Reproducir o que dixo alguén. 
o Aconsellar. 
o Dar información básica sobre un problema de saúde. 
o Comprar, cambiar, devolver, reclamar. 

- Vocabulario básico da unidades: países, cidades, profesións, números, horas, 
ámbito escolar, tiempo libre,  medios de transporte, hábitos, roupa, tiendas, 
familia, establecementos comerciais… 

- Aplicación de coñecementos gramaticais  (verbos regulares e algúns irregulares 
en presente de indicativo, pronomes, preposicións e adverbios básicos, 
algunhas perífrases de moito uso, verbos irregulares en pretérito perfecto 
simple, pretérito imperfecto, infinitivo persoal, futuro imperfecto, condicional, 
pretérito perfecto composto de indicativo…) 

- Coñecemento  de aspectos culturais da lusofonía (países de fala portuguesa, 
número de falantes, trazos culturais moi xenéricos e destacables da lusofonía: 
música, deportes, gastronomía…) 

- Realización cunha mínima corrección, adaptada ao nivel, de  búsquedas de 
información sobre temas diversos. 

- Actitude positiva e desexo de aprender. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1.ESCOITAR E FALAR 
- Valorarase a participación na clase e a progresión na correcta pronuncia, e a 
aproximación ao sotaque portugués. 



- O instrumento para avaliar este apartado serán actividades propostas na clase, de 
expresión e de comprensión oral, que quedarán rexistradas no diario de aula e na ficha 
de seguimento individual do alumnado. 
- O alumnado realizará en cada avaliación, como mínimo, unha proba que incluirá 
exercicios de todas as destrezas. Nela valorarase a aprendizaxe de contidos 
mínimos na expresión de acontecementos da vida cotiá, co que se deberán 
demostrar destrezas de comprensión completando textos de todo tipo (cancións...), 
facendo lectura/s con pronunciación adecuada e mais monólogos ou conversas - 
feitas en parellas/ grupos-, nas que se deberán demostrar unha mínima fluidez e un 
manexo axeitado do vocabulario. 
 
2. LER E ESCRIBIR 
- As probas correspondentes a este apartado versarán sobre os contidos desta 
programación e, o mesmo ca no apartado anterior, en cada avaliación o alumnado 
realizará, como mínimo,  unha proba dividida en dúas partes: unha de comprensión e 
outra de expresión. 
- Os bloques de contidos 3 e 4 avaliaranse dentro das actividades orais e escritas 
propostas para os dous anteriores. Tamén se valorarán a actitude cara á materia, o 
traballo individual e de grupo (realización de actividades fixadas para cada unidade, 
actividades de investigación, lectura…), a corrección das tarefas no caderno e a 
evolución na aprendizaxe. 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
1- Observación sistemática por parte da profesora. 
2- Exercicios orais e escritos sobre as unidades traballadas 
3- Traballo en equipo: avaliándose a capacidade do alumnado para colaborar 
nas tarefas de grupo, asumindo o comportamento e a responsabilidade (data 
presentación dos traballos etc.). 
4- Traballos individuais e colectivos 
5- Controis trimestrais coincidindo coas tres avaliacións 
6- Pequenas conversas fluídas. 
7- Lecturas 
8- Documentos audiovisuais 
 
As normas de comportamento teranse en conta, xunto co rendemento 
académico: 
_ Traer o material específico da materia, caderno de clase e bolígrafo... 
_ Traballo constante que se reflectirá por exemplo no caderno, etc. 
_ Puntualidade. As faltas serán debidamente xustificadas, sobre todo aquelas 
   que coincidan coa realización das probas de cada avaliación. 
_ Respecto pola súa propia persoa, polas compañeiras/os e polo/a profesor/a. 
 
 
 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. 
 
 
 
 

 
Convocatoria extraordinaria de Setembro 
 
En setembro farase un exame da materia en  que se terán en conta os bloques 1 e 2, 
comprensión e expresión oral e escrita. No caso de o alumnado non superar a materia  
na convocatoria de xuño,  no exame poderán incluírse preguntas das lecturas do curso. 
 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 
Metodoloxía activa e participativa baseada, principalmente, nas intervencións do 
alumnado ensaiando constantemente reproducir a lingua estudada, ben oralmente ou 
por escrito, con pautas e modelos ou mesmo sen eles, a través da repetición ou da 
creación propia. 
Traballarase a oralidade a través da audición de diálogos, músicas, lecturas etc.; pero 
tamén da proxección de filmes, documentais e programas de televisión; e mais coa 
recreación de diferentes situacións comunicativas (o máis próximas á realidade). 
Esta parte, que se corresponde co bloque 1, terá moita importancia. O bloque de 
contidos 2 traballarase con textos, relacionados ou non coas audicións, exercicios, 
lecturas, diálogos, buscas na rede... 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS e LECTURAS. 

 
O alumnado, á parte dos exercicios do Livro do aluno, e exercícios  complementares 
que se acheguen cando se precisar, participará de todo ou de parte do material 
electrónico que haxa dispoñíbel na rede (informacións, exercicios, cancións, series...). 
As lecturas a realizar serán sinxelas e, maioritariamente, facilitadas a través da rede. 
Sirva de exemplo o seguinte enlace de Literatura infanto-xuvenil: 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-livros-
literatura-infantil-download-gratuito.html. 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-livros-literatura-infantil-download-gratuito.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-livros-literatura-infantil-download-gratuito.html


 
 As clases terán como punto de apoio básico o seguinte material: 
 
- Libro de texto para 1º e 2º da ESO (curso 2017-2018): PASSAPORTE PARA 
PORTUGUÊS Níveis A1 e A2. Livro do aluno. Editorial Lidel, Lisboa 2014.  
 
- Caderno de exercicios: PASSAPORTE PARA PORTUGUÊS. Caderno de exercícios. 
Editorial Lidel, Lisboa 2014. 
- CD-Áudio: PASSAPORTE PARA PORTUGUÊS, Editorial Lidel, Lisboa 2014. 
Este material completarase con outros que resulten útiles. Recollemos aquí só os 
máis importantes. 
- Dicionário básico ilustrado. Língua portuguesa. Porto Editora Lda. O Porto 2002. 
- Dicionário Espanhol-Português. Porto Editora Lda. O Porto 2006. 
- Dicionário Português-Espanhol. Porto Editora Lda. O Porto 2006. 
- Dicionário da Língua Portuguesa 2009. Porto Editora Lda. O Porto 2008. 
- Falsos amigos (LIDEL) 
- Praticar português. Nível elementar. Helena Lemos (LIDEL) 
- Português atual 1: nível inicial, Marta Silva (Lidel) 
- Português atual 2 (algún exercicio, texto e audición): nível médio, Hermínia Malcata 
(LIDEL) 
- Cozinhar português. Aprenda português (LIDEL) 
 
Recursos e enlaces na rede: 
- Corrector online FLIP: www.flip.pt/fliponline/tabid/294/default.aspx 
- Dicionário de língua portuguesa: www.priberam.pt 
- Instituto Camões: www.instituto-camões.pt 
- Língua Ativa: www.linguativa.com.b 
- Linguateca: www.linguateca.pt 
- Lusocast: www.lusocast.com 
- Português em Ferrol: www.portugues-ferrol.blogspot.com 
- Português para nós: www.portuguesparanos.com 
- Público: www.publico.clix.pt 
- RTP: www.rtp.pt (Falamos portugués, Cuidado com a língua…) 
 
- SAPO: www.sapo.pt 
- SIC: www.sic.pt 
- Terra Brasil: www.terra.com.br 
- TSF: www.tsf.pt 
- Youtube Brasil: www.br.youtube.com 
- duolingo 
- rtp ensina 
- EMPORT 
- PPPLE 
 
 
 
 

http://www.linguativa.com.b/
http://www.rtp.pt/
http://www.br.youtube.com/


ACTIVIDADES 
 

- Proxección de filmes de animación e curtametraxes. 
- Lectura pública no día do libro. 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
A diversidade dentro da aula refírese tanto aos modos de aprendizaxe como ás 
capacidades do alumnado. Cada alumno ou alumna é  diferente e hai que ter  en conta 
esa heteroxeneidade para desenvolver de forma eficaz as súas capacidades. Non todo 
o alumnado aprende do mesmo xeito, os estilos de aprendizaxe dentro dun mesmo 
grupo son distintos; de aí a importancia de variar tanto o tipo de actividades como as 
técnicas de ensino utilizadas. 
 
Cando o alumnado dun mesmo grupo presente un nivel de coñecementos 
excesivamente dispar, tratarase de lle dar solución a este problema por medio de 
actividades de diferentes niveis. 
 
TRATAMENTO TRASVERSAL DE EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Unha das vertentes dos obxectivos xerais da área é o desenvolvemento do 
pensamento crítico do individuo que adquirirá a súa verdadeira dimensión se o 
contextualizamos na realidade da sociedade. Así pois trataremos os temas transversais 
primarios nos obxectivos básicos dentro da nosa área, sempre englobados no marco 
máis xeral de interdisciplinariedade. Estes temas básicos que estarán sempre 
presentes nas nosas aulas, independentemente daqueles que priorice no centro para 
cada curso son:  

 
 

CL:Comprensión lectora 

EOE:Expresión oral e escrita 

CA: Comunicación audiovisual 

TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 

E: Emprendemento. 

ECC: Educación cívica e constitucional 

IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 

PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

PRPC: Prevención e resolución pacífica de conflitos 



PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou 
circunstancia persoal e social (valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, 
o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o 
rexeitamento da violencia terrorista a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 
calquera tipo de violencia.) 

EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial  

EV: Educación viaria 

 
Os elementos transversais arriba mencionados terán presenza constante nas 
actividades que desenvolven o currículo da materia de Lingua Portuguesa de 1º da 
ESO, de xeito que se aproveitará cada un dos contidos e as actividades 
correspondentes para promovelos ou poñelos en valor.   
 
Algúns destes elementos son inherentes á propia materia e forman parte de catro dos 
cinco Bloques en que se organiza: Bloque 1. Comprensión de textos orais . Bloque 2. 
Produción de textos orais.  Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  Bloque 4. 
Produción de textos escritos. Son  os seguintes: CL (Comprensión lectora), EO 
(expresión oral e escrita)  
Outros como  TIC (Tecnoloxías da información e a comunicación) e CA (Comunicación 
audiovisual) son un medio constante para desenvolver os Bloques mencionados e 
tamén o Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe. 
 
Outros elementos transversais deben ser introducidos na práctica de aula sempre que 
o tema ou a actividade de aula o permita, polo que a docente de 2ª Lingua estanxeira- 
Portugués, estará atenta para aproveitar cada unha destas  ocasións: 
 
Por exemplo os elementos transversais PI (Principio de igualdade),  PVX (Prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade) e PRPC (Prevención e 
resolución de conflitos), que fan fincapé no trato non discriminatorio, nos valores 
democráticos , na igualdade entre homes e mulleres, no respecto aos discapacitados 
ou no fomento de comportamentos contra  calquera forma de violencia,  terán 
presenza nos textos seleccionados ou no vocabulario, tendo especial coidado, por 
exemplo, co vocabulario : a advogada/o advogado, o doutor/ a doutora…, fomentando 
o esprírito crítico do alumnado en referencia ao seximo na lingua. Por outra parte, as 
situacións que reproducen a vida real na práctica diaria da aula de lingua, deben 
ofrecer modelos que se axusten a comportamentos que favorezan a asertividade e o 
comportamento democrático. 
Outros dos elementos a destacar son EE (Espírito emprendedor e iniciativa 
empresarial) e E (Emprendemento). Ambos os dous están relacionados coa autonomía 
e a creatividade que debe vincularse ao traballo escolar, propiciando o 
emprendemento por parte do alumnado. 



 No caso da nosa materia contamos con material na rede no site: 
www.learningportuguese.eu (A Lingua portuguesa e os negócios nos países lusófonos). 
Este material de EMPORT aproxima a situación relativas ao mundo dos negocios reais, 
pon o foco nos costumes e a cultura como vía para facilitar a introdución no mundo 
empresarial da lusofonía. Trátase dun material dinámico,  de animación,  con audio e 
imaxes que reproducen situacións do mundo empresarial en todos os países da 
lusofonía. 
Por último o elemento transversal  EV(Educación viaria)  pode ser introducido no 
momento en que se trata o tema 2: A cidade, fomentando as prácticas responsables. 
 
 

http://www.learningportuguese.eu/

