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DATOS XERAIS 
 

 
Composición do departamento e grupos nos que se imparte a materia. 

O departamento de Francés do IES Ricardo Carballo Calero de Ferrol está formado 
pola profesora e xefa de departamento Pilar Villaverde García como substituta da 
profesora titular Silvia Rodríguez Mouriz. 

 
As materias e niveis nos que se imparte clase son os que a continuación se indican: 

 
 
 
 

 
Materia 

 
Niveis 

 
FRANCÉS 2ª lingua 
FRANCÉS 2ª lingua 
FRANCÉS 2ª lingua 
FRANCÉS   2ª lingua 

 
1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

FRANCÉS 2ª lingua 
FRANCÉS 2ª lingua 

1º BACHARELATO 
2º BACHARELATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Pilar Villaverde García 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
DESCRICIÓN DA MATERIA 

As linguas constitúen un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de 
comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de 
participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e 
descuberta. As linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros 
pobos e dos seus patrimonios culturais. Neste marco, a formación lingüística no contexto 
escolar debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida 
profesional e social. 

 
Por outra banda, o aprendiz plurilingüe realizará transferencias dos coñecementos e 

experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, 
creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só 
permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e 
relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras 
linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, 
ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente 
importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura 
extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. 

 
As linguas estranxeiras, 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. 
Mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, 
como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia 
no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, 
social e cultural, e o respecto polos dereitos fundamentais. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Ricardo Carballo Calero atópase no barrio de Caranza, pertencente á  cidade 
de Ferrol. Con pouco alumnado na ESO, cantidade axeitada no Bacharelato e nos ciclos de 
Imaxe Persoal, con oferta moi por debaixo da demanda. FP Básica de Peiteado, tamén con 
maior demanda que oferta. O nivel socio- cultural e económico do noso alumnado é 
medio-baixo, en moitos casos, baixo. Atopámonos con alumnos de clases sociais 
desfavorecidas, con problemas de desemprego e familias desestructuradas. É moi 
probable que esto inflúa no rendemento académico do noso alumnado. 

 
 

2. OBXECTIVOS XERAIS PARA A ESO E CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 
PARA A MATERIA DE FRANCÉS 

 
 

Os obxectivos son os logros que o alumnado debe alcanzar ó finalizar o proceso 
educativo, como resultado das experiencias da ensinanza e aprendizaxe intencionalmente 
planificadas para tal fin. 
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2.1 OBXECTIVOS XERAIS PARA A ESO 
 

A educación secundaria obligatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades 
que lle permitan: 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no repeto 
ás demáis persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 
de oportunidades entre homes e mulleres, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas do aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

 
c) Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calqueira manifestación de violencia contra 
a muller. 

 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demáis persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquer tipo e 
os comportamentos sexistas, e resolver pacíficamente os conflictos. 

 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e comunicación. 

f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

g) desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en sí mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e no 
castelán, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e doutras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o de outras persoas, respectar as 
diferencias, afianzar os hábitos do cuidado e saúde corporal, e incorporar a educación física 
e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 
valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente 
os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o cuidado dos seres vivos e do 
medioambiente, contribuíndo á súa conservación e a súa mellora. 
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellor, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 
interés e respecto cara o exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas que pertencen á comunidade lusófona. 

 

2.2 CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA A MATERIA DE FRANCÉS NA ESO 

Os obxectivos formulados para ESO na área de segunda lingua estranxeira tradúcense nun 
currículo básico que, integrando todos os aspectos que conforman a comunicación lingüística, se 
estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas actividades da lingua, tal como estas se 
describen no MCER: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 
Bloque 1.: comprensión de textos orais. 
1. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos 
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos habituais 
en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 
2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para a comprensión do sentido xeral, 
os puntos principais ou a información máis importante do texto. 
3. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de ocio), 
condicións de vida e ámbito, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro 
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto 
visual), e convencións sociais (costumes, tradicións). 
4. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (por exemplo, 
unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus expoñentes 
máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual 
(introdución do tema, cambio temático, e peche textual). 
5. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como os seus 
significados xerais asociados (por exemplo, a estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 
6. Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos 
de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto e do 
contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
7. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e 
recoñecer os significados e intencións comunicativas xenerais relacionados con estes. 
Bloque 2: produción de textos orais: expresión e interacción. 
1. Producir textos breves e abondo comprensibles, tanto en conversación cara a cara coma 
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe moi 
sinxela, nos que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións ou 
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vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule o dito. 
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. 
3. Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as normas de cortesía 
máis importantes nos contextos respectivos. 
4. Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, utilizando 
os expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos sinxelos de uso 
máis común para organizar o texto. 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e 
de mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, 
espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi 
frecuente). 
6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e 
opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Pronunciar e entoar de 
xeito abondo comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se cometan erros  
de pronunciación esporádicos, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
7. Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de xeito abondo en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o discurso para 
buscar palabras ou articular expresións e para reparar a comunicación. 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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos. 
1. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato imprimido coma 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. 
2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para a comprensión da idea xeral, os 
puntos máis relevantes e información importante do texto. Coñecer, e utilizar para a 
comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
de estudo e de traballo, actividades de ocio, condicións de vida e ámbito, relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións sociais 
(costumes, tradicións). 
3. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un repertorio 
dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos sinxelos de uso común 
relativos á organización textual (introdución do tema, cambio temático, e peche textual). 
4. Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas 
de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados xerais asociados (páx. e. 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 
5. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 
concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto 
e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
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6. Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común (p. e., %), e os seus significados asociados. 
Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
1. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro neutro ou informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis frecuentes. 
2. Coñecer e aplicar estratexias axeitadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple, páx. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto. 
3. Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía e da etiqueta máis importante nos contextos respectivos. 
4. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual para organizar o texto escrito de xeito sinxelo. 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e 
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos abondo axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos moi frecuentes). 
6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información e 
breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás. Coñecer e aplicar, de xeito abondo 
para que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (páx. e. punto, 
coma) e as regras ortográficas básicas (páx. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as 
convencións ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 

AS COMPETENCIAS CLAVE 
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno 
cando finaliza a súa escolaridade obrigatoria son as seguintes: 
- Competencia en comunicación lingüística. 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
- Competencia dixital. 
- Competencias sociais e cívicas. 
- Conciencia e expresións culturais. 
- Competencia para aprender a aprender. 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Non todas as competencias citadas anteriormente teñen a súa presenza no currículo desta 
materia: si que a teñen, sobre todo, a competencia en comunicación lingüística, a competencia  
en aprender a aprender, a competencia dixital, a conciencia e expresións culturais e as 
competencias sociais e cívicas, sen descartar que as demais tamén poidan ser traballadas nalgún 
momento do curso (a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, especialmente). 
¿De qué forma se logran cada unha das competencias básicas desde esta materia ? Imos 
expoñer sucintamente os aspectos máis relevantes. 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa que todos os 
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seus contidos están orientados á adquisición dos coñecementos, destrezas e actitudes propios 
das habilidades comunicativas (orais e escritas), aspectos todos eles que se aplicarán para 
adquirir coñecementos noutras áreas e que son adquiridos noutras materias do currículo (Lingua 
castelá e Literatura, Lingua e literatura galega e Primeira Lingua Estranxeira, principalmente, por 
ter códigos comúns). 
COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de 
continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios 
obxectivos e necesidades. 
Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 
coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 
pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente 
dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de 
experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva as 
competencias sociais e cívicas, en canto que lle permitirá poñer en práctica habilidades sociais 
como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito do seu contacto con realidades 
diferentes da propia (a francesa neste caso), non en van a comunicación é un acto 
eminentemente social mediante o que transmitimos pensamentos, emocións... Aínda que unha 
das finalidades esenciais desta materia é que o alumno aprenda a lingua francesa, tamén o é que 
coñeza e comprenda a cultura, as institucións, a forma de vida da francofonía, etc., o que 
converte a lingua nun sistema de comunicación e de coñecemento que lle permite adquirir unha 
visión plural doutras realidades. 
COMPETENCIA DIXITAL 
O coñecemento da lingua francesa amplía a posibilidade, grazas ao emprego das tecnoloxías da 
información e a comunicación, de obter información nesta lingua e sobre esta lingua. Ademais, 
estas mesmas tecnoloxías facilitan a comunicación interpersoal, en tempo real, con mozos 
franceses, o que redunda positivamente no coñecemento e emprego da mesma lingua 
(competencia en comunicación lingüística). 
Na clase utilizaremos ferramentas informáticas para facer presentacións, vídeos, 
videoconferencias, etc., ademais de utilizar internet como fonte de recursos de todo tipo, xa que 
é unha ventá directa ás sociedades e culturas francófonas. 
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega o alumno ás manifestacións 
culturais dos países de lingua francesa e ás creacións artísticas, literarias, etc., de autores 
francófonos. 
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
O uso da lingua en contextos determinados fai que o alumno se enfronte a diversas situacións nas 
que debe analizar e resolver problemas relacionados coas destrezas comunicativas e as 
habilidades sociais, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente, 
con iniciativa e planificación, en grupo... 
Anteriormente indicabamos cales son as competencias básicas que recolle o noso sistema 
educativo, competencias que pola súa propia formulación son, inevitablemente, moi xenéricas.  
Se queremos que sirvan como referente para a acción educativa e para demostrar a competencia 
real do alumno, debemos concretalas moito máis, desagregalas, sempre en relación cos demais 
elementos do currículo. É o que chamamos subcompetencias, e que sen pretender chegar a 
abarcar todas as posibles, si recollen aquelas que maior relación teñen co currículo da materia e 
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maior presenza en todas as materias polo seu carácter interdisciplinar. 
Nesta materia, estas subcompetencias son as seguintes: 
Comunicación lingüística 
• Desenvolver habilidades comunicativas para interactuar de xeito competente nas diferentes 
esferas da actividade social. 
• Ser quen de escoitar, falar e conversar en francés. 
• Ser quen de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a 
linguaxe apropiados a cada situación. 
• Saber ler textos en francés e deste xeito ampliar coñecementos e favorecer o acceso a diversas 
fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 
• Recoñecer e aprender as regras de funcionamento do francés a partir das linguas que xa se 
coñecen. 
Competencia dixital 
• Acceder a todo tipo de información que se poida atopar en francés. 
• Empregar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo electrónico, en 
videoconferencias… 
• Utilizar as ferramentas informáticas para elaborar traballos, presentacións, vídeos.. 
Competencias sociais e cívicas 
• Utilizar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 
• Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferenzas culturais e de 
comportamento. 
• Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade dos interlocutores. 
• Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escoitar as dos outros, desenvolver a habilidade para construír diálogos, 
tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros e favorecer o feito de aprender de e 
cos demais. 
Conciencia e expresións culturais 
• Aproximarse mediante o estudo da lingua a outros autores que contribuíron dende distintas 
áreas à manifestación artística. 
• Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas manifestacións 
culturais e artísticas. 
• Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 
• Realizar representacións de simulacións e narracións. 
Aprender a aprender 
• Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír coñecementos, formular 
hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. 
• Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor e que 
estratexias son máis eficaces. 
• Ser consciente da importancia da atención, a concentración, a memoria, a comprensión, etc , 
para afrontar o reto da aprendizaxe. 
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4. PROGRAMACIÓN ESO. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe. 

 
Os obxectivos expostos para o primeiro ciclo da ESO na área de segunda lingua 

estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que 
conforman a comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás 
distintas actividades da lingua, tal como estas se describen no MCER: comprensión de textos 
orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos e produción de textos 
escritos. 

Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes 
específicos para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e 
que os alumnos deben lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao 
que se quere conseguir en cada materia. 

 
1º ESO, segunda lingua estranxeira 

 
 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

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 

previo 
s 

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

 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 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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). 

ao comportamento na aula. 
 B1.2. Usar estratexias 

básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do 
texto: anticipación do 
contido xeral do que se 
escoita con axuda de 
elementos verbais e non 
verbais, e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, 
onde   e   cando)   que   dan 

xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o 
necesita. 

 

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

 CCL 

 CAA 
 CCEC 
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 – 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.). 

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. 

 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 
d 

o 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 

 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 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 – Execución:   
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

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

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

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

para entender e facerse 
entender. 

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

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

sobre actividades moi 
comúns da vida diaria e do 
tempo libre en situacións 
de comunicación 
significativas    para    a  súa 
idade e o seu nivel escolar. 

 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Participa en 
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 

– 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. 
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 – Paralingüísticos: 
– Sinalación de 

obxectos, uso de 
deícticos 

o 
u 
realización de 
accións que aclaran 
o significado. 

– Uso da linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (acenos, 

   

 
Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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). 

 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 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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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 as 
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 

información relevante e 
previsible en textos breves, 
moi sinxelos e ben 
estruturados, con 
conectores moi básicos e 
relativos a temas da propia 
experiencia. 

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

cotiáns e propios da súa 
idade. 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

 

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 escritos e expresións orais 
coñecidas. 

   

 
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 
inmediata necesidade. 

 B4.4. Producir textos curtos 
a partir de modelos 

 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 
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 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", 
"paréceme ben", 

sinxelos e básicos, cunha 
finalidade determinada 
propia da súa idade e do 
seu nivel escolar, e cun 
formato preestablecido, en 
soporte tanto impreso 
como dixital, amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada do texto. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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  
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 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 

interpersoa 
is (familiares, de amizade 
ou escolares), comida, 
lecer, deportes, 
comportamentos 
proxémicos  básicos, 
lugares máis habituais, 
etc.; e a 

 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. 

 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 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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. 

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. 

traballados previamente.  

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

estereotip 
os lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias 
que  posúe  como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

– 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. 

–  Partici
pación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos,
 carteis, recensión de 
libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas 

e 
relacionados cos 
elementos transversais, 

evitando 
estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valorando 
as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 
comunicativas: 
– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 
sociais 
básicas propias da súa 
idade. 

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

   

 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 – 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       e 
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 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. 

   

 
 
 

1º de ESO. Contidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

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

 Relacións temporais (avant, après). 

 Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 
 Negación (ne/n’…pas). 
 Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, 

non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?). 
 Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 
 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 
 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); necesidade (il 

faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, imperativo); permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); 
intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 

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

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

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

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

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

2º de ESO, segunda ligua estranxeira 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  
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 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 

 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, 

 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 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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. 

con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a 
inferencias do significado 
baseadas no contexto, e as 
experiencias         e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que 
coñece. 

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

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

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

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

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. 

 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 

 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 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 sobre modelos  e 
secuencias de 
interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente 
asimilados e 
memorizados. 

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

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

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

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

 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 – 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 
(acenos, 
expresións faciais, 
posturas, e 
contacto visual ou 
corporal). 

– Uso de elementos 

 
 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  

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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  
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 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 
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. 

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

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

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

 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. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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. 

 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 

 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 
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 – 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 
"agora volvo", 
"paréceme ben", etc.). 

– Revisión: 
– Identificación de 

problemas, erros e 

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

 SLEB4.4. 
Escribe correspondencia 
moi breve e sinxela, a 
partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra 
ou expresión por outra 
para unha funcionalidade 
ou tarefa determinada 
(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  

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 repeticións. 
– Atención   ás 

convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 
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2º de ESO. Contidos sintáctico-
discursivos: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); 

finalidade (pour); comparación (le plus, le moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). Relacións 

temporais (d’abord, ensuite, il y a). 

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

Negación (pas de, rien). 

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

- Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir 

et être sans accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: souvent); 

incoativo (aller + Inf.). 

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); 

posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, 

imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

- Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, 

adjectifs démonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos dun e de varios propietarios); a cualidade 

(formación regular e irregular dos adxectivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos 

cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj., une 

boîte, un paquet); o grao. 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, mouvement, 

direction, provenance (venir + contraction de), destination (aller + contraction à). 

- Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo 

(demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); 

secuenciación (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

- Expresión do modo. 
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3º de ESO, segunda lingua estranxeira 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B1.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de 

información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el. 

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

– Formulación de 
hipóteses sobre  contido 
e contexto. 

– Inferencia e formulación 
de hipóteses 
sobre significados a 
partir da comprensión 
de  elementos 
significativos, lingüísticos 
e paralingüísticos 
(acenos, entoación, etc.) 

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

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

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

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

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

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

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

 B1.4. 
Comprender transaccións 
moi básicas de bens e 
servizos elementais na vida 
cotiá, transmitidas de viva 
voz ou por medios  
técnicos, e moi ben 
articuladas e lentamente, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e  se 
se poden escoitar máis 
dunha vez. 

 B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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  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. 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 B1.6. Seguir un texto breve 
articulado con claridade e 
pausadamente, no que se 

 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

  utilicen expresións sinxelas 
e habituais 

previament 
e traballadas e referidas a 
temas moi coñecidos dos 
ámbitos persoal e 
educativo (datos persoais, 
gustos e hábitos, materias 
que cursa, etc.), adecuado 
ao seu nivel escolar, 
actuando, de ser o caso, 
como mediación 
lingüística. 

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

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 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. 

 

 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 
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 B2.1. Estratexias de 
produción: 
– Planificación: 

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

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

– Execución: 
– Concepción da 

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

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

 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 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CSIEE 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves, cara a cara ou por 
teléfono, ou 

 CCL 
 CAA 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 – 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 
etraballados 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 

que se repita ou repetir o 
dito. 

 B2.4. Interactuar de xeito 
simple en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar 
ou manter a quenda de 
palabra, aínda que poidan 
darse desaxustes na 
adaptación ao interlocutor. 

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

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 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 lingüísticos, e 
paralingüísticos. 

 
 
 
 
 
 

– Lingüísticos: 
– Modificación de 

palabras de 
significad 
o 
parecido. 

– Definición ou 
reformulación dun 
termo ou 
expresión. 

–  Uso da 
lingua materna 

o 
u 
"estranxeirización 
" 
de palabras da 
lingua meta. 

– Petición de axuda. 

 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. 

 

– Paralingüísticos:  

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

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

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

 B2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para 
comprender e facerse 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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 paratextuais, e do 
coñecemento e as 
experiencias 
noutras linguas. 

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

 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 
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 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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  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 

 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 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

  de uso frecuente.  SLEB3.5. 
Entende 
información 

específic 
a 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 
de textos escritos, 

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

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

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

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

 SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 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 

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

 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 

 CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxecti 
v os 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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: 

 formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo 
de 
textos, e fai unha 
presentación do texto 
limpa e ordenada. 

 

– 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. 
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3º de ESO. Contidos sintáctico-discursivos 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); 

finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 

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

- Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 

Negación (negación nos tempos compostos). 

- Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + 

aussi/non plus). 

- Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec les accords); 

futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); 

incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable de); 

posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (avoir besoin de + infinitif, il faut); obriga/prohibición (il 

faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (avoir envie de) ; cortesía. 

- Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, 

adjectifs démonstratifs; proposicións adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, 

facile/ difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos 

cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup), trop, pas 

assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 

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

provenance, destination). 

- Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; divisións (au 

… siècle, en (année)); indicacións de tempo (après-demain, avant-hier, tout de suite); duración 

(maintenant); anterioridade (l y a…que); posterioridade (plus tard); secuenciación (finalement); 

simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

- Expresión do modo. 
 

Obxectivos dó 2º ciclo ou 4º de ESO, segunda lingua estranxeira 

Este ciclo terá un carácter fundamentalmente propedéutico, é dicir, trátase dunha ensinanza 
preparatoria para o Bacharelato ou a Formación Profesional. 

 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 



Página 35 de 139 
 

 
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 

 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 

 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 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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. 

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

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves 
sobre descricións, 
narracións, puntos de vista 
e opinións relativos a temas 
frecuentes e de necesidade 
inmediata relativas ao 
ámbito persoal, sempre 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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  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. 

 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 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 da produción ou da 
interacción. 

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

– Execución: 
– Concibir a  mensaxe 

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

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

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

– Reaxustar a tarefa 
(emprender unha 
versión máis modesta) 
ou da mensaxe (limitar 

entender a mensaxe. 
 B2.2. Coñecer e saber 

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

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

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

 B2.5. Dar, solicitar e 
intercambiar información 
sobre temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 

seus estudos, e responde a 
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 
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 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 

u 
n termo ou 
expresión. 

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

– Pedir axuda. 
– Paralingüísticos: 

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. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 – 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. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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 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 
experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de 
hipóteses 

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

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

 B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
descritivos ou narrativos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
experiencias  e a 
coñecementos propios da 
súa idade e do seu nivel 
escolar. 

 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 

 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 básicas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. 
Comprende 
correspondencia 
persoal sinxela, en calquera 
formato, na que se fala de 
si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran 
acontecementos presentes, 
pasados e futuros, e se 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

 

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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. 

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. 

expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e 
opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

 

 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 
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 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 
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, 

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

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

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

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

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

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

unha 
publicación dixital). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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: 

formal ou  neutro, 
utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de 
cohesión, as convencións 

ortográfic 
as básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, 
cun control razoable de 
expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso 
frecuente. 

cortesía máis importantes.  

 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 

–  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. 
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4º de ESO. Contidos sintáctico-discursivos 

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

oposición/concesión (cependant); causa (car); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (le 

meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que; (ex: Il n’est pas aussi intelligent que toi); consecuencia 

(alors, donc); explicativas (ainsi, car). 

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

Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 

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

- Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos (ex. 

lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non plus). 

- Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur 

proche, futur simple), condicional (fórmulas de cortesía e consello). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, jamais), 

incoativo (futur proche), terminativo (passé récent). 

- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est 

probable que, probablement); necesidade; obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. 

tonique/nom+ de + Inf., interdit de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais beaucoup 

faire qqch.) ; cortesía. 

- Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía (prefixos (anti, hyper) e sufixos (- 

ette, -elle), pronomes persoais, pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", 

proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos partitivos). 

Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup de, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s)); o grao. 

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

provenance, destination; pronome " y "). 

- Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisións (semestre, période, au 

moment où); indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois dernier,); duración (encore / ne…plus); 

anterioridade (déjà, ça fait…que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, enfin); 

simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

- Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 
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5. PROGRAMACIÓN BACHARELATO. Obxectivos, contidos, criterios de 
avaliación, estándares de aprendizaxe. 

 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto 
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, 
a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 
con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias parao 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito  
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referenciaterritorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 
e impulsar condutas e hábitos saudables.o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no 
ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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1º de Bacharelato 
 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 
 b 
 c 
 f 

 B1.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de 

información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo 
textual, adaptando 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.). 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, 
que conteñan 
instrucións, 
indicacións ou 

outra 
información 

clarament 
e estruturada, sempre que 
poida volver escoitar o dito 
ou pedir confirmación. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, 
información 

 CCL 
 CAA 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

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

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e conciencia 
da importancia de chegar a 
comprender textos orais 
sen precisar entender todos 
e cada un dos seus 
elementos. 

 B1.3. Constancia no logro 

escoitar o dito. 
 B1.3. Comprender o 

esencial e a información 
relevante en situacións que 
impliquen a solicitude de 
información xeral (datos 
persoais, lugares, horarios, 
datas, prezos, formas de 
pagamento, actividades, 
etc.), sempre que lle poidan 
repetir o dito. 

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas,          básicas          e 

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

 CSC 
 CCEC 
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 da comprensión 
oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición do dito. 

breves sobre 
argumentacións 

básicas 
, puntos de vista e opinións 
relativos a  temas 
frecuentes do ámbito 
persoal ou público, estados 
de saúde, sensacións e 
sentimentos  básicos, 
claramente estruturados e 
articulados a unha 
velocidade lenta ou media, 
e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido 
xeral e a información moi 
relevante e sinxela de 
presentacións 
ben estruturadas sobre 
temas familiares e 
predicibles, e de programas 
de televisión tales como 
informativos, entrevistas ou 
anuncios, sempre que as 
imaxes sexan 
suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal na 
que participa, opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas a unha 
velocidade lenta ou media, 
sobre diversos asuntos 
cotiáns ou de interese 
persoal, así como a 
expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos 
de temas habituais ou de 
actualidade, e se a persoa 
interlocutora está disposta 
a repetir ou reformular o 
dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.6. Identifica os 
aspectos máis importantes 
en presentacións sobre 
temas coñecidos ou do seu 
interese nos ámbitos 
persoal e educativo; e de 
programas informativos, 
documentais, entrevistas 
en televisión, anuncios 
publicitarios e programas de 
entretemento, cando o 
discurso está ben 
estruturado e articulado 
con claridade nunha 
variedade estándar da 
lingua, e con apoio da 
imaxe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos 
orais 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

 

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 a 
 b 
 c 
 f 

 B2.1. Estratexias de 
produción: 
– Planificación: 

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

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

– Execución: 
– Concibir a mensaxe 

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

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

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

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

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

 B2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a 
reformulación, en termos 
máis sinxelos ou de 
significado aproximado, do 
que se quere expresar 
cando non se dispón de 
estruturas ou léxico máis 
complexos en situacións 
comunicativas 
máis específicas. 

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

 B2.4. Producir textos de 
extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por 

 SLEB2.1. Fai presentacións 
ensaiadas previamente, 
breves e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos 
de temas educativos 
sinxelos do seu interese, 
organizando a información 
básica nun esquema 
coherente e ampliándoa 
con algúns exemplos, e 
respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes sobre o 
tema tratado. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.2. Toma parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais 
nestes 
contextos, intercambiando 
información relevante 
sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, suscitando de 
xeito sinxelo e con  
claridade os seus puntos de 
vista, e xustificando 
brevemente as súas accións, 
opinións e plans. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 lingüísticos 
dispoñibles. 

–  Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 
– Modificar palabras de 

significado parecido. 
– Definir ou parafrasear 

un termo ou unha 
expresión. 

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

– Pedir axuda. 
– Paralingüísticos: 

teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á 
situación, e utilizando as 
estratexias necesarias para 
iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación. 

 B2.5.  Intercambiar 
información e opinións, dar 
instrucións, describir e 
narrar acontecementos 
sinxelos,   xustificar 
brevemente os motivos de 
accións e planos, formular 
hipóteses, facer suxestións 
e argumentar de 

 SLEB2.4.  Participa en 
conversas informais, cara a 
cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns, nas 
que   intercambia 
información e se expresan e 
xustifican     opinións 
brevemente;  narra   e 
describe feitos   sinxelos 
ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente plans 
de futuro; fai suxestións; 
pide e dá indicacións ou 
instrucións; expresa   e 
xustifica sentimentos de 
xeito sinxelo, e describe con 
certo detalle 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

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

– Usar linguaxe corporal 
culturalmente 
pertinente (acenos, 
expresións faciais, 
posturas e 
contacto visual 

ou 
corporal). 

– Usar 
elemento 

s cuasiléxicos (hum, 
puah, 
etc.) de 

valor 
comunicativo. 

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

facerse 
comprender. 

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

xeito sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para 
planificar o que se vai dicir 
e, en ocasións, haxa que 
formular a mensaxe en 
termos máis sinxelos e 
repetir ou reelaborar o dito 
para axudar á comprensión 
da persoa interlocutora. 

aspectos concretos de 
temas de actualidade moi 
coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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 a 
 b 
 c 
 f 

 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 
experiencias 
noutras linguas. 

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

 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, de carácter 
público, institucional ou 
corporativo. 

 B3.3.  Comprender 
información relevante e 
previsible en   textos 
descritivos ou narrativos 
breves e ben estruturados 
nos que se informa de 
acontecementos,    se 
describen accións, persoas, 
obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións con 
expresións    sinxelas, 
relativos a 
experiencias   e   a 
coñecementos propios da 
súa idade e do seu nivel 
escolar. 

 B3.4. Recoñecer a estrutura 
das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar 
e data; asunto, saúdo á 
persoa 

 SLEB3.1. Identifica a 
información  máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que traten 
temas xerais e coñecidos ou 
traballados previamente, e 
capta as ideas principais de 
artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe 
moi clara e un uso moi 
limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu 
interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.2. Entende o sentido 
xeral e os puntos principais 
de anuncios   e 
comunicacións sinxelos de 
carácter   público, 
institucional   ou 
corporativo, que conteñan 
instrucións e indicacións de 
carácter  previsible, 
claramente estruturados, 
relacionados con asuntos 
do seu interese persoal ou 
educativo (por exemplo, 
sobre cursos, prácticas ou 
becas). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

 

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

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

destinataria, corpo da  
carta, despedida e  
sinatura), e comprender un 
repertorio elemental e 
básico        de        expresións 

fixas de 
confirmación ou 
denegación,  obriga, 

coñecement 
o, necesidade e permiso 
utilizadas para a concesión 
dunha bolsa, a 
confirmación dun 
pedimento, a reserva dun 
hotel, etc. 

 B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
ou en soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou 
media extensión, escritos 
nun rexistro formal, 
informal ou neutro, que 
traten asuntos cotiáns, 
temas de interese ou 
relevantes para os propios 
estudos ou as ocupacións e 
que conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico xeral 
de uso común. 

actividades e normas de 
seguridade ou de 
convivencia no ámbito 
público e educativo. 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB3.5. 
Comprende 
correspondencia 
persoal, breve e sinxela, en 
calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na 
que se describen e narran 
feitos e experiencias, 
impresións e  sentimentos, 
e se intercambian 
información e opinións 
sobre aspectos concretos de 
temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
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 B4. Estratexias de 
produción: 
– Planificación: 

–  Mobilización e 
coordinación das 
propias competencias 
xerais e comunicativas 
co fin de realizar 
eficazmente    a   tarefa 
(repasar o que se 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media 
(elección da persoa 
destinataria, finalidade do 
escrito, planificación, 
redacción do borrador, 
revisión do texto e 

 SLEB4.1. 
Escribe correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, na que describe 
experiencias e sentimentos; 
narra, de forma lineal, 
actividades e experiencias 
presentes e pasadas; e 
intercambia información e 
opinións sobre 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato 

 

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 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 

versión final), incorporando 
esquemas e expresións de 
textos modelo con funcións 
comunicativas similares ao 
texto que se  quere 
producir. 

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

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

 B4.4. 
Producir 
correspondencia formal 
para solicitar ou dar 
información relativa a bens 
e servizos, a partir de 
modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación 

lingüístic 
a (adecuada ao seu nivel 
escolar), de ser o caso, 
cunha presentación do 
texto limpa e ordenada. 

 B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte dixital, textos de 
estrutura clara, breves ou 
de extensión media, sobre 
asuntos cotiáns ou temas 

temas concretos nas súas 
áreas de interese persoal 
ou educativo. 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.4.  Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou 
dá información, ou solicita 
un servizo, 
respectando as convencións 
formais e normas de 
cortesía máis comúns neste 
tipo de textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 (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. 
 B4.2. Elaboración de cartas 

de interese persoal ou 
educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando os recursos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e 
amosando un control 
razoable de estruturas e un 
léxico de uso frecuente de 
carácter xeral. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectiv 
o s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

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

 B4.3. Elaboración de 
informes expositivos 
elementais e breves, 
organizados  nunha 
estrutura básica que inclúa 
unha introdución, o corpo 
do  informe,  a  conclusión e 
a bibliografía. 
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1º curso de Bacharelato. Contidos sintáctico-discursivos 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par 

contre, malgré, pourtant, tout de même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); 

comparación (plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de 

façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo indirecto. 

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

- Exclamación (Que, Hélas!) 

- Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 
 
- Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

- Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en 

temps, chaque, tous les); incoativo, terminativo. 

- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) 

certain); necesidade; obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. 

à qq´un, donner la permission à qq’un de faire qqch); intención/desexo (penser/espérer+ Inf,); factitivo o 

causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); condicional 

(conditionnel présent) ; cortesía. 

- Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, 

adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y"; proposicións 

adxectivais); a cualidade; a posesión. 

- Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e 

medidas) e do grao. 

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

provenance, destination). 

- Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); divisións (dans les années, quinzaine); indicaciónsde tempo 

(au début, à la fin, en début de semaine); duración (matinée, journée, soirée); anterioridade 

(jusqu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, 

deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, généralement, 

quelquefois, rarement, presque jamais). 

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

 

2º de Bacharelato 
 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  
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 B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais: 
– Mobilización de 

información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el. 

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

– Formulación de 
hipóteses sobre contido 
e contexto. 

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

(acenos 
, entoación, etc.). 

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

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

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa, e conciencia 
da importancia de chegar a 
comprender textos orais 
sen precisar entender todos 
os seus elementos. 

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

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

 B1.2. Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude 
media, claramente 
estruturados,  e 
transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e 
articulados a unha 
velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe  e 
se poida volver escoitar o 
dito. 

 B1.3. Comprender o 
esencial e a información 
relevante en situacións 
comúns, aínda que poidan 
necesitar unha xestión ou 
transacción menos habitual 
(explicacións a unha 
reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que 
impliquen a solicitude de 
datos, realización de 
accións, formas de 
pagamento, etc.), sempre 
que lle poidan repetir o 
dito. 

 B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, sobre 
argumentacións 
básicas, 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.4. Entende o que se 
lle di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

 

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci 
as clave 

  puntos de vista e opinións 
relativos a temas 
frecuentes do ámbito 
persoal ou público, 
suposicións e hipóteses, 
sensacións e sentimentos 
básicos, 

clarament 
e estruturados e articulados 
a unha velocidade lenta ou 
media, e se a persoa 
interlocutora está disposta 
a repetir ou reformular o 
dito. 

 B1.5. Comprender  o 
sentido xeral e información 
esencial en presentacións 
ben estruturadas sobre 
temas coñecidos e 
predicibles, e de programas 
de televisión tales como 
informativos, entrevistas ou 
anuncios e películas, 
sempre que as imaxes 
sexan suficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión. 

hoteis, 
restaurante 

s, transportes e centros 
docentes), ou menos 
habituais pero referidas a 
necesidades inmediatas en 
situacións de comunicación 
comúns se pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles. 

 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 

 

 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

 a 
 b 
 c 

 B2.1. Estratexias 
produción: 
– Planificación: 

de  B2.1. Aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais breves 

 SLEB2.1. 
Participa activamente en 
intercambios 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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 f – Identificación do 
contexto, o 

destinatario e a 
finalidade da 
produción ou da 
interacción. 

– Adecuación do texto ao 
destinatario, ao 
contexto e á canle, 

ou de lonxitude media, 
aínda que poidan 
producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se 
quere expresar en 
situacións menos habituais 
ou   en   intervencións  máis 
longas. 

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

 CCEC 

escollendo os 
expoñentes lingüísticos 

 B2.2. Interactuar, en 
situacións 

 SLEB2.2. Fai presentacións  CCL 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 necesarios para lograr 
a intención 
comunicativa. 

– Execución: 
– Concepción da 

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

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

– Expresión da mensaxe 
con claridade 
ecoherencia básica, 
estruturándoa 
adecuadamente   e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo 
de texto memorizados 
etraballados 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 

reais ou simuladas, con 
eficacia   suficiente  para 
narrar     e      describir 
experiencias, 
acontecementos, 
sentimentos,    reaccións, 
desexos e aspiracións e 
plans ou     proxectos;   e 
intercambiar   información 
pouco complexa, pedir e 
dar  indicacións    ou 
instrucións   sinxelas   con 
certo detalle,  xustificar 
brevemente  opinións   e 
puntos de vista; formular 
hipóteses      e    facer 
suxestións, e expresarse 
sobre    temas     algo 
abstractos, como películas, 
música, libros, etc. 

 B2.3. Intercambiar de xeito 
sinxelo pero eficaz, con 
pronuncia clara  e 
intelixible, información en 
situacións  de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña 
que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a 
imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións 
frecuentes no ámbito 
público (doenzas, pequenas 
reclamacións, 
menús 

alternativo 
s, accidentes, etc.), así 
como a expresión básica 
dos sentimentos e os 
intereses persoais, tales 
como satisfacción, 

breves, con certa fluidez, 
ben estruturadas, 

ensaiada 
s previamente e con apoio 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas 
educativos ou ocupacionais 
do seu  interese, 
organizando a información 
básica de maneira 
coherente, explicando as 
ideas  principais 
brevemente e con 
claridade, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes 
articuladas      de     maneira 
clara e a velocidade media. 

 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 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, usando 
deícticos 
ou 

desgusto, 
admiración e sorpresa. 

 B2.4. Producir textos de 
extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á 
situación e utilizando as 
estratexias necesarias para 
iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación. 

 B2.5. Participar en 
situacións de comunicación 
formais que impliquen 
intercambios 
claramente 

estruturado 
s, utilizando fórmulas ou 
indicacións habituais para 
tomar ou ceder a quenda 
de palabra, aínda que se 
poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora, e 
sendo quen de 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 realizando accións 
que aclaran o 
significado. 

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

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

 B.2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para 
comprender e 

facerse 
comprender. 

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

intercambiar información e 
opinións, dar instrucións, 
xustificar brevemente os 
motivos de accións e plans, 
e argumentar de xeito 
sinxelo pero eficaz. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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 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 
experiencias 
noutras linguas. 

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

 B3.1. Utilizar estratexias 
(recurso ás imaxes, a 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 das expresións 
non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e 
consignas básicas de 
carácter público, 
institucional ou corporativo. 

 B3.3. Comprender 
información relevante en 
textos do seu interese, 
descritivos ou narrativos, de 
certa lonxitude e ben 
estruturados, nos que se 
informa  de 
acontecementos,  se 
describen accións, persoas, 
obxectos e lugares, e se 
manifestan opinións, 
crenzas ou valores con 
expresións sinxelas. 

 B3.4. Comprender  en 
textos          formais un 
repertorio básico de 
expresións fixas para 
rexeitar (agradecendo ou 
xustificando), acceder (con 
reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, 
imposibilidade ou 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. 
Identifica información 
relevante en instrucións 
detalladas sobre o 

 CCL 
 CD 

 
Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato. 

 

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci 
as clave 

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

obriga de facer algo; 
conceder e denegar (con ou 
sen   obxeccións); 

aconsellar 
, recomendar ou animar a 
facer algo. 

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

uso de aparellos, 
dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a 
realización de actividades e 
normas de seguridade ou 
de convivencia (por 
exemplo, nun evento 
cultural). 

 

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

 CCL 
 CCEC 
 CAA 
 CSC 
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  neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, de temas de 
interese ou relevantes para 
os propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e 
un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral 
como máis específico. 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 

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

 CCL 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CD 
 CSC 
 CAA 

  
 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 a  B4.1. Estratexias de  B4.1. Coñecer, seleccionar e  SLEB4.1. Escribe  CCL 
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 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 b 
 c 
 f 

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 

curto 
s 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. 

aplicaras estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media 
(elección da persoa 
destinataria, finalidade do 
escrito, 

planificació 
n, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión 
final), incorporando 
esquemas e expresións de 
textos modelo con funcións 
comunicativas similares ao 
texto que se quere 
producir. 

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

 B4.3. Escribir mensaxes 
breves, en calquera 
soporte, con información, 
instrucións e indicacións 
básicas e opinións sinxelas, 
destacando os aspectos que 
resulten importantes ou do 
seu interese para o tema 
que se trate. 

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

 B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte electrónico, 
textos breves ou de 
lonxitude media, 
coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e 
os signos de puntuación 
máis  comúns,  e  amosando 
un    control    razoable    de 

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

 CD 
 CSC 

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

 CCL 
 CD 
 CAA 

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

 CCL 
 
 CD 
 CAA 

 SLEB4.4. Escribe 
correspondencia 

formal 
básica, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas       ou      entidades 

comerciai 
s, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar 
información, solicitar un 
servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra 
xestión  sinxela, 
respectando  as 
convencións formais e as 

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

 

– Revisión: 
–  Identificación de 

problemas, erros e 
repeticións. 

expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter xeral 
como máis específico 
dentro da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

 

 SLEB4.5. Escribe, nun 
formato convencional, 

informes 
expositivos breves e 
sinxelos, atendendo á súa 
estrutura básica e 
particularidades sintáctico- 
discursivas elementais, 
nos que dá información 
esencial sobre un 

 CCL 
 CCSC 
 CD 

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectivo 
s 

Contido 
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci 
as clave 

 – Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 
 B4.2. Elaboración de cartas 

formais respectando a súa 
estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data, 
asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo 
da carta, despedida e 
sinatura. 

 B4.3. Elaboración de 
informes  expositivos 
elementais e breves, 
organizados   nunha 
estrutura básica que inclúa 
unha introdución, o corpo 
do informe, a conclusión e 
a bibliografía; e prestando 
atención ás estruturas 
sintáctico-discursivas que 
adoitan predominar neste 
tipo de   texto 
(subordinacións relativas, 
finais, causais, etc.). 

 tema  educativo, 
ocupacional ou menos 
habitual, describindo 
brevemente 

situacións 
, persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas 
accións. 
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2º curso de Bacharelato. Contidos sintáctico-discursivos 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión (seulement si, même si, quoique, 
malgré que + Subj. (para un feito real)); causa (étant donné que); finalidade (pour que, dans le but que, de 
façon/manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant); 
consecuencia (si bien que); condición (à condition de + Inf., à moins de + inf., au/dans le cas où (+ 
conditionnel)); estilo indirecto. 
Relacións temporais (auparavant, alors que, en attendant, tant que, aussitôt, dès, tandis que). 
Exclamación (Comme si…!). 
Negación (pas question, pas du tout). 
Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?). 
Expresión do tempo: presente; pasado (plus-que-parfait); futuro (futur antérieur). 
Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (à cette époque là…); habitual (nº fois par… 
mois/an…); incoativo (être prêt à…); terminativo (arrêter de). 
Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade(il est possible que, il se peut 
que); necesidade; obriga/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…); permiso (Puis-je…?); intención/desexo 
(exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait 
que + Subj.); voix passive; condicional; cortesía. 
Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e 
pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais (lequel, laquelle, 
lesquels, lesquelles, auquel, duquel)); a cualidade; a posesión (pronomes posesivos). 
Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, artigos partitivos, adverbios 
de cantidade e medidas) e do grao. 
Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, 
destination). 
Expresión do tempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci,); divisións 

(hebdomadaire, mensuel, annuel…); indicacións de tempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à 
Paris?); anterioridade (en attendant); posterioridade (à peine … que, aussitôt que); secuenciación (pour 
conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion); simultaneidade (le temps de + Inf., une fois 
que); frecuencia (de temps en temps). 

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

6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE 

 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

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

 CCL, CD, 
CAA 
CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CCEC 
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 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 

 

 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, 
CAA 
CCEC 

CD, 

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

 CCL, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que 
establece contacto social elemental, intercambia información moi básica, 

 CCL, 
CCEC 

CAA, 

manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, e pide e dá 
indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

 

 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, 
CCEC 

CAA, 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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

CAA, 

 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, 
CCEC 

CAA, 

 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, 
CCEC 

CAA, 

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

 CCL, 
CCEC 
CD 

CAA, 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

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

 CCL, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 
 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos  CCL, CAA, 

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. 

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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

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

 CCL, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

 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 
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 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

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

 CCL, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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

CD, 

 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, 
CCEC 

CAA, 

 SLEB3.3. Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia  CCL, CAA, 

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. 

CCEC 

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

 CCL, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 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 
CSIEE 

CD, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 

 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, 
CCEC 
CD 

CAA, 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 
 

 
 
 

 SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións e 
opinións formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da 

 CCL, CAA, 
CSC 

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. 

 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CSIEE, 
CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, 
CD,CSIEE 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD, 
CSIEE 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

 SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na  CCL, CAA, 

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. 

CSC 
 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

 
 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

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

 CCL, 
CSC 

 CCEC 

CAA, 

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións,  CCL, CAA, 

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. 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, 
CSC 

 CCEC 

CAA, 

 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, 
CSC 

 CCEC 

CAA, 
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 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 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese coa 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 clave, se o necesita. 

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

 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 básicas. 

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC 
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 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 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 
CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de Bacharelato 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 

  CCEC 
  CD 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, opinións xustificadas e 
claramente articuladas a unha velocidade lenta ou media, sobre diversos asuntos cotiáns 
ou de interese persoal, así como a expresión de sentimentos sobre aspectos concretos de 
temas habituais ou de actualidade, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos 
ou do seu interese nos ámbitos persoal e educativo; e de programas informativos, 
documentais, entrevistas en televisión, anuncios publicitarios e programas de 
entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado con claridade nunha 
variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

 SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos sinxelos do seu interese, organizando a 
información básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 

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

 CSC 
 CCEC 

 SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero 
predicibles que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais ou educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións 
coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas (uso 
de exemplos e palabras de significado próximo) e xestos apropiados. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia información e se expresan e 
xustifican opinións brevemente; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; 
expresa e xustifica sentimentos de xeito sinxelo, e describe con certo detalle aspectos 
concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou de interese persoal ou educativo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

 SLEB3.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, breves e ben estruturados e que traten temas xerais e 
coñecidos ou traballados previamente, e capta as ideas principais de artigos divulgativos 
sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do 
seu interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións 
sinxelos de carácter público, institucional ou corporativo, que conteñan instrucións e 
indicacións de carácter previsible, claramente estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

  CD 

 SLEB3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos 
ou de programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de convivencia no ámbito público e educativo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

  CCEC 
  CD 

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

  CSC 
  CCEC 

 SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, e se intercambian información e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

  CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

  CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe 
experiencias e sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias presentes e 
pasadas; e intercambia información e opinións sobre temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

  CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 

  CCEC 
  CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 

  CCEC 
  CD 
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 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e normas de cortesía máis comúns neste tipo de 
textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de Bacharelato 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

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

 CCL, 
CSC 

 CCEC 

CAA, 

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes  CCL, CAA, 

gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información, mesmo de tipo técnico, sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación. 

CSC, 
 CCEC, CD 

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

 CCL, 
CSC 

 CCEC 

CAA, 

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

 CCL, 
CSC 

 CCEC 

CAA, 

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

 CCL, 
CSC 

 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC, 
 CCEC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 
 CCEC, CD 

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

 CCL, CAA, 
CSC 
 CCEC, CD 

 SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas e 
xestos apropiados para facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 

 CCL, CAA, 
CSC 
 CCEC 

comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha 
xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 
 CCEC, CD 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

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

 CCL, CAA, 
CSC 

 CCEC, CD 

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

 CCL, CD 

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

 CCL, CCEC, 
CAA 

 CSC 

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

 CCL, CD, 
CAA 

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

 CCL, CCEC, CD 

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

 CCL, CD, 
CSC 

 CAA 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, actividades e 

 CCL, 
CSC 

CD, 

experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

 

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

 CCL, 
CAA 

CD, 

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

 CCL 
CAA 

CD, 

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

 CCL, 
CD 

 CSC 

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

 CCL, CCSC, 
CD 

 
7. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 
 

 
1º curso ESO. A proposta é a seguinte: 

 
 

 
1er TRIMESTRE 

Unité 0 

Unité 1 : 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 2: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 1 et 2 
 

2ème 
TRIMESTRE 

Unité 3: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 4: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 3 et 4 
 

3ème TRIMESTRE 

Unité 5: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 6: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 5 et 6 

 
 
 

2º curso ESO. A proposta é a seguinte: 
 
 

 
1er TRIMESTRE 

Unité 0 

Unité 1 : 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 2: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 1 et 2 

 
2ème TRIMESTRE 

Unité 3: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 4: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 3 et 4 
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3ème TRIMESTRE 

Unité 5: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 6: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 5 et 6 

 
3º curso ESO. A proposta é a seguinte: 

 
 

 
1er TRIMESTRE 

Unité 0 

Unité 1 : 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 2: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 1 et 2 

 
2ème TRIMESTRE 

Unité 3: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 4: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 3 et 4 

 
3ème TRIMESTRE 

Unité 5: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 6: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 5 et 6 

 
 
 

4º curso ESO. A proposta é a seguinte: 
 

 
1er TRIMESTRE 

Unité 0 

Unité 1 : 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 2: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 1 et 2 

2ème TRIMESTRE 

Unité 3: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 4: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 3 et 4 

 
3ème TRIMESTRE 

Unité 5: 4 leçons + bilan oral + tâche finale 

Unité 6: 4 leçons + bilan oral + tâche finale + Vers le Delf unités 5 et 6 
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1º e 2º curso Bacharelato. Distribución estándar dos contidos ao longo do curso: 
 
 

 
1º curso Bacharelato, segunda lingua 

 
2º curso Bacharelato, segunda lingua 

1er TRIMESTRE 1er TRIMESTRE 

Unité 0 

Unité 1 

Unité 2  

Unité 3 

Unité 9    (C’est à dire ! A1) 

Unité 10 

Unité 11 

 
2ème TRIMESTRE 2ème TRIMESTRE 

Unité 4 Unité 12  

  Unité 5 Unité 1 (C’est à dire ! A2) 

Unité 6 Unité 2 

Unité  7    
3ème TRIMESTRE 3ème TRIMESTRE 

Unité 8  

Unité 9   Textes de préparation pour ABAU 

Unité  10 
Unité 11 
Unité 12 

 

  
 

8. CONTIDOS 
 
 

CONTIDOS. 1º curso ESO, 2ª lingua estranxeira 

Unidade 0 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Saluer. 
Se 
présenter. 
Présenter 
quelqu´un. 
Dire sa 
couleur 
préférée. 

Comment 
tu 
t´appelles ? 
Je 
m´appelle… 
Comment 
ça va ? 
Qui est-ce 
? C´est… 

Salutations. 
L´alphabet. 
Les 
couleurs. 
Les 
nombres de 
0 à 20. 

Rythme de 
la phrase. 
Sensibilisatio 
n aux 
intonations 
interrogative 
et 
exclamative. 

Salutations. 
Personages 
francophon 
es célèbres. 

C. linguistique. 
C. sociales et 
civiques. 
Compétence 
mathématique. 



Página 78 de 139 
 

 
Conjugaison 
: Verbes 1er 

groupe 
: 
présen 
t 
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Unidade 1 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Identifier 
et décrire 
un objet. 
Communiqu
er en classe. 
Parler de 
son emploi 
du temps 
au collège. 

Articles 
définis et 
indéfinis. 
Qu´est-ce 
que c´est ? 
C´est… 

 
Conjugaiso 
n Présent 
s´appeler, 
être, avoir. 
(forma 
negativa 
) 

Le matériel 
de classe. 
Les 
matières 
scolaires. 
Les 
couleurs. 
Les jours de 
la semaine. 

Le son [ ɔ ̃]. 
Le son [ ɛ ]. 

L´école en 
France : 
système 
scolaire, 
horaires et 
matières, 
installation 
s. 

C. linguistique. C. 
sociales et civiques. 

 
 
 

Unidade 2 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Demander  
des 
informations 
sur quelqu´un. 
Exprimer 
ses goûts. 
Décrire 
quelqu´un. 
Dire une 
date. 

Le féminin 
des 
adjectifs. Le 
pluriel. 

 
Conjugaison 
Présent 
aller, finir, 
faire. 

Les mois 
de 
l´année. 
Les 
nombres 
de 20 à 31. 
Sports et 
loisirs. 
Les adjectifs 
de 
descriptio 
n. 

Le son [ y ]. 
Le son [ R ]. 
Le son [ u 
]. Le e 
muet. 

Les 
sports. 
Quelques 
fêtes en 
France. 
Les 
symboles 
de la 
France. 

C. linguistique. 
C. culturelle. 
Compétence 
mathématiq 
ue. 

Unidade 3 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Faire des 
appréciation 
s. Décrire 
des actions. 
Parler 
d´écologi 
e. 

La négation. 
On = nous. 

 
Conjugaiso 
n Présent : 
mettre, 
pouvoi 
r, 
vouloir 
. 

Les verbes 
d´action. 
Recyclage 
et écologie. 
Les 
nombres 
jusqu´à 
100. 

Le son [ ɑ̃ 
]. Le son [ 
ʒ ]. 
Le son [ o ]. 

Gestes 
écologiques 
au 
quotidien. 
La 
géographie 
de la 
France. 

C. linguistique. C. sociales 
et civiques. 
Compétence 
mathématique. 
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Unidade 4 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Situer dans 
l´espace. 
Demander 
et dire 
l´âge. 
Parler de 
sa famille. 
Donner des 
ordres ou 
des conseils. 
Exprimer 
l´appartenanc 
e. 

Les 
prépositio 
ns de lieu. 
Les 
adjectifs 
possessifs. 

 
Conjugaiso 
n Présent : 
prendre, 
venir. 

Les parties 
du corps. 
La famille. 
Les 
médias. 

Le 
son [ 
ø ]. 
Le son [ z 
]. Le s 
final. La 
liaison. 

Les 
médias et 
la 
publicité. 
Origine des 
noms de 
famille, 
noms de 
famille 
courants (et 
insolites) en 
France. 

C. sociales et civiques. 
Compétence 
mathématique. 
C. culturelle. 

 
Unidade 5 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Faire  
des 
achats. 
Faire des 
commentair 
es sur les 
vêtements. 
Demander 
et dire la 
cause. 
Demander 
et dire 
l´heure. 
Parler des 
tâches 
quotidiennes. 

Les adjectifs 
démonstrati 
fs 
Pourquoi… 
? Parce 
que… 

 
Conjugaiso 
n Impératif : 
verbes 1er 

groupe et 
être, 
finir, aller, 
faire, 
mettre. 

Les 
vêtement 
s. 
L´heure. 
Les 
formules 
de 
politesse 
(tu / vous). 

Le son [ v ]. 
Le son 
[ œR 

]. 
Le son 
[ wa ]. 

Les styles 
vestimentair 
es. Paris : 
monuments, 
musées, 
architecture, 
gastronomie 
… 

C. sociales et 
civiques. 
C.culturelle. 
Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 

 
Unidade 6 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Proposer, 
demander, 

Les 
articles 

Les 
aliments. 

Le son [ ɛ ̃] 
. 

Alimentatio 
n et 

C. linguistique. 
C. sociales et civiques. 

refuser des partitifs. Les repas. Le son [ ʃ ] . diététique.  

aliments.  Les activités  Les  

Parler de Conjugaiso quotidienne  vacances  

ses repas. n Impératif : s.  en France :  

Parler de sa prendre,   séjours,  

vie venir.   solidarité,  

quotidienne. Impératif   handicap  
    s.  
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 négatif. 
Révision 
de tous les 
verbes 
étudié 
s. 

    

 
 

CONTIDOS. 2º curso ESO, 2ª lingua estranxeira 

Unidade 0 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Réactiver ses 
connaissance 
s. Décrire une 
scène. 
Parler de 
la rentrée 
au 
collège. 
Parler de 
ses 
activités. 
Communiqu 
er en classe. 

Faire du/de 
la/ de l´/des + 
sports/activit 
és. Jouer 
du/de la/ de 
l´/ des + 
instruments 
musique. 
Jouer au/à 
la/ à l´/aux 
+ sports. 
Les mots 
interrogati 
fs. 

Vêtements 
et couleurs. 
Le 
matériel 
scolaire. 
Les 
grands 
nombres 
(jusqu´a 
un 
million). 

Révision des 
sons 
vocaliques, 
consonantique 
s et des 
intonations de 
base. 

 C. linguistique. 
C. sociales et 
civiques. 
Compétence 
mathématique. 

 Conjugaiso 
n Présent, 
impératif et 
passé 
composé : 
avoir, être. 

  

 
Unidade 1 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Décrire 
physiquement 
une personne 
ou un animal. 
S´informer sur 
l´identité de 
quelqu´un. 
Indiquer la 
nationalité et 
le pays. 
Exprimer ce 
que l´on 
ressent. 

C´est 
un/une… 
qui 
Préposition 
de lieu 
(villes et 
pays). 
Avoir mal 
au / à la / 
aux. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif et 
passé 
composé 

Adjectifs 
de 
description 
. Pays et 
nationalité 
s. Les 
sensations 
: faim, soif, 
froid, 
chaud, 
mal, peur, 
sommeil. 

Les sons 
[ ɑ̃ ], [ ɔ̃ 
], [ ɛ ̃]. 
Le son [uj ]. 
en, 
an=[ ɑ̃. ] 

L´Union 
européenn 
e. Écrire 
une 
annonce. 

C. linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. culturelle. 
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 de: verbes 
1er groupe. 

    

Unidade 2 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Indiquer un 
itinéraire. 
Indiquer où 
l´on va, d´où 
l´on vient. 
Faire des 
proposition 
s : accepter 
ou refuser. 
Parler de 
ses projets 
immédiats. 

Aller au / à la 
/à l´/ aux. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif et 
passé 
composé 
de: aller, 
dire, écrire. 

La ville : 
lieux, 
itinéraires 
… 
Profession 
s. Activités 
et loisirs. 

Les sons 
[ b ], [ v ] 
et [ f ]. 
Les sons 
[ œ ] et 
[ ø ]. 

 
Je lis et 
j´écris 
é(e) (s), 
er, es, et, 
ez = [ e ]. 

La 
sécurité 
routière. 
Créer des 
slogans pour 
une 
campagne de 
communicatio 
n. 

C. linguistique. C. 
sociales et 
civiques. Esprit 
d´initiative et 
d´entreprise. 

 
Unidade 3 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Inviter 
quelqu´un. 
Accepter / 
refuser 
poliment une 
invitation. 
Exprimer la 
possession. 
Faire des 
achats dans un 
magasin 
d´alimentation 
. Expliquer une 
recette de 
cuisine. 
Préciser 
une 
quantité. 

Les adjectifs 
possessifs 
(un 
possesseur, 
plusieurs 
possesseurs) 
. Je 
voudrais… 
(politesse). 
Les 
pronoms 
COD avec 
l´impératif 
(affirmatif 
et négatif). 
La quantité. 

Achats et 
magasins 
d´alimentati 
on. Les 
aliments. Les 
recettes. 

Les sons 
[ s ] et [ z ]. 
Les sons 
[R] : 
[gR], 
[kR], 
[tR]. 

 
Je lis, 
j´écris : 
g(e), g(i), 
j 
= [ ʒ ]. 

Fêtes 
traditionnell 
es en 
France. 
Rédiger 
une 
invitation 
à une fête. 

C. 
linguistique. 
Compétence 
mathématiq 
ue. 
C. sociales et civiques. 

 Conjugaiso 
n Présent, 
impératif et 
passé 
composé de 
: faire, finir, 
se 
lever. 
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Unidade 4 
 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Parler de sa 
maison, de sa 
chambre, de 
ses objets 
personnels. 
Raconter 
des 
événement 
s passés. 

Les 
prépositio 
ns de lieu 
avec de. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif et 

La maison, 
pièces, 
meubles, 
décoration 
. 
Expression 
s de lieu 

Les sons 
[ s ] et [ ʃ 
]Les 
sons [ z ] 
et [ ʃ ]Je 
lis, 
j´écris : 
c(e), c(i), 
ç, s, ss, t(i) 
= 

Maison 
insolites: 
yourte, 
conteneur, 
péniche… 
Prendre 
rendez- 
vous 

C. linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. culturelle. 

 passé 
composé de 
: lire, 
mettre, 
prendre. 

 [s]   

 

Unidade 5 
 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Faire une 
commande 
au 
restaurant. 
Parler de ses 
habitudes et 
de son 
alimentation. 
Découvrir la 
langue 
poétique. 
Raconter des 
anecdotes au 
passé. 

Le pronom 
en. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif et 
passé 
composé de 
: venir, voir. 

Les 
ustensiles 
de table. 
Expression 
de temps 
(fréquence 
). Les 
aliments 
(suite). 

Les sons 
[ aj ] et  
[ ɛj ]. 
Les sons 
[ y ], 
[ u ], [ i ]. 

 
Je lis, 
j´écris : 
ai, è, ê, 
e(ll), 
e(rr), 
e(tt), ei = 
[ ɛ ]. 

Littérature 
et cinéma. 
Rédiger une 
fiche 
biographiqu 
e sur un 
auteur. 

C. linguistique. C. 
sociales et civiques. 
C. culturelle. 
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Unidade 6 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Parler des 
saisons, du 
temps qu´il 
fait. 
S´informer et 
donner des 
informations 
précises sur 
un animal. 
Faire des 
comparaison 
s. Parler de 
l´avenir 
(prévisions, 
projets). 

Le 
comparatif 
et le 
superlatif. 
Le futur 
simple : 
formation. 
Les 
pronoms 
COD avec 
le présent 
et le futur. 
Révision 
de tous les 
verbes 
étudiés. 

Les saisons 
et la météo. 
Les 
animaux de 
la savane. 
Les grands 
nombres 
(mesures et 
quantités). 
Expressio 
n de 
temps 
(futur). 

Les sons 
[ k ] et [ g ]. 
Les sons 
[ d ] et [ t ]. 

 
Je lis, 
j´écris : gn 
=[ ɲ ]. 

La France : 
sites 
exceptionnel 
s. Rédiger 
une fiche 
descriptive 
sur un 
animal. 

C. linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. culturelle. 
Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 

 

CONTIDOS. 3º curso ESO, 2ª lingua estranxeira 

Unidade 0 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Parler de la 
rentrée au 
collège, de 
son emploi 
du temps. 
Connaître ses 
camarades. 
Parler de ses 
goûts et de 
ses 
habitudes. 

Les mots 
interrogati 
fs. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait et 
passé 
composé de 
: 
avoir, être. 

Les 
sentiments. 
La vie 
quotidienne : 
collège, 
activités 
extrascolaires 
, goûts. 

Les 
intonation 
s du 
français. 

Le collège 
en France. 
Quelques 
poètes 
français 
du XXe 

siècle. 

C.linguistique. 
C. sociales et civiques. 
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Unidade 1 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencia 
s clave 

Présenter 
et décrire 
quelqu´un. 
Dire la 
nationalité 
de 
quelqu´un. 
Parler de la 
personnalité. 
Insister sur 
quelque 
chose. 

Il / elle 
est, c´est, 
c´est 
un(e). 
Les 
pronoms 
relatifs 
(qui, que). 
À, en, au, aux 
+ ville / 
pays. Le 
genre des 
adjectifs. 

Pays et 
nationalité 
s. Les 
adjectifs 
de 
personnalit 
é (qualités 
et 
défauts). 
Les signes 
du 
zodiaque. 

Les sons [ ɛ ] 
et [ ə ]. 
Les sons [ ɛ ̃
] [ in ]. 

 
Orthographe : 
e, ée, és, ées. 

L´outre-mer, 
l´île de la 
Réunion. La 
francophonie. 

 
Atelier 
d´écriture : À la 
recherche 
d´un(e) 
correspondant( 
e). 

C.linguistique. 
C. sociales 
et civiques. 

 Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait et 
passé 
composé de 
: verbes 1er 

groupe et 
aller. 

    

 
Unidade 2 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Décrire La négation Les Les sons 

[ ɔ ̃], [ ɑ̃ ], [ ɛ]̃. 
Les sons 
[ v ] et [ f ], [ 
p ] et [ b ]. 

 
Orthographe : 
er, ez, é. 

La mode. C.linguistique. 
l´aspect de : rien, vêtements et Des C. sociales 
quelqu´un. jamais. Les les vêtements et civiques. 
Exprimer ses adverbes accessoires. d´aujourd´h Esprit d´initiative 
goûts avec d´intensité. La ui. et d´entreprise. 
passion.  description   

Participer à Conjugaiso physique. Atelier  

un casting. n Présent, Expressions écriture :  

Raconter impératif, de temps raconter  

des imparfait et (chronologi un  

anecdotes passé e). voyage.  

passées. composé de    

 :    

 boire,    

 connaîtr 
e, croire. 
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Unidade 3 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencia 
s clave 

Exprimer des 
sensations et 
des émotions. 
Faire des 
recommandation 
s. Donner son 
opinion et parler 
de l´avenir de la 
planète. 
Parler de 
ses projets. 

Avoir 
besoin de + 
nom / 
infinitif 
Il faut / devoir 
+ infinitif 

 
Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait et 
passé 
composé de 
: devoir, 
dire, écrire, 
faire. 
Futur : 
verbes 1er 

groupe. 

Sensations 
et 
émotions. 
Expression 
s de 
l´opinion. 
Expression 
s de temps 
(futur). 

Le sons [ ɛ ] 
et [ œ ]. 
Les sons [ ʃ ] 
et [ ʒ ], [ z ] et 
[ s ]. 

 
Orthographe : 
ces, ses, c´est 

Écologie et 
alimentatio 
n : des 
insectes au 
menu. 

 
Atelier 
d´écriture 
: rédiger 
un 
sondage. 

C. linguistique. 
C. en sciences 
et technologie. 
C. esprit 
d´initiative et 
d´entreprise. 
Compétence 
mathématique. 

 
Unidade 4 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
S´orienter 
dans une ville 
et décrire des 
lieux. 
Demander 
et indiquer 
un chemin. 
Construire 
un récit au 
passé. 

Le pronom y. 
L´imparfait 
et le passé 
composé : 
situer une 
action / 
décrire des 
actions 
successives. 

 
Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait, 
futur et 
passé 
composé de 
: falloir, finir, 
se lever, lire. 
Futur de : 
avoir, être. 

La ville. 
Prépositio 
ns de lieu. 
Expressions 
pour 
planter le 
décor d´un 
récit. 

Les sons 
[ø], [œ] et 
[ə]. 
Les sons 
[p], [t] et 
[k]. 

 
Orthographe : 
quel(s, quelle(s 

La vie de 
Marseille. 
Art et 
littérature 
en 
Provence. 

 
Atelier 
d´écriture 
: écrire 
une carte 
postale. 

C.linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. culturelles. 
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Unidade 5 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Parler des 
tâches 
ménagères 
et de petits 
services. 

La négation : 
plus, personne 

 
Conjugaison 
Présent, 

Les tâches 
ménagères. 
Les relations 
personnelle 
s. La 
fréquence. 

Les sons [b], 
[d] et [g]. 
Les sons [ɔ]̃ et 
[ɔn]. 

Agir pour 
aider les 
autres : 
aide 
humanitair 
e, 
association 
s 

C.linguistique. 
C. sociales et civiques. 

Exprimer 
sa colère, 
son 
indignatio 
n. 
Exprimer 
la 
fréquence. 
Remercier. 

impératif, 
imparfait, 
futur et 
passé 
composé de 
: mettre, 
partir, 
pouvoir, 
prendre. 
Futur : 
aller, 
boire, 
connaître. 

 Orthographe 
: a, as, à. 

juniors… 
 

Atelier 
d´écriture 
: savoir 
remercier. 

 

 
Unidade 6 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Explorer 
l´univers 
numérique. 
Participer à 
un jeu 
télévisé. 
Comparer 
des objets. 
Parler du 
temps passé 
et de ses 
souvenirs 
d´enfance. 

Le 
comparatif 
et le 
superlatif. 

 
Conjugaison 
: Présent, 
impératif, 
imparfait, 
futur et 
passé 
composé de : 
savoir, 
vendre, venir, 
voir, vouloir. 
Futur de : 
verbes 1er 

groupe, 
croire, 
devoir, dire, 
écrire. 

Les réseaux 
sociaux. 
Les outils 
numérique 
s. 
Expression 
s de temps 
(passé). 
L´école 
autrefoi 
s. 

Les sons [ɥi] 
et [wɛ]̃ . 
Les sons [sk] et 
[sp] et [st]. 

 
Orthographe : 
ais, ait, aient. 

L´art de la 
parole hier et 
aujourd´hui, 
des bardes 
aux slameurs 
et 
« youtubeurs ». 

 
Atelier 
d´écriture 
: écrire 
une 
histoire. 

C.linguistique. 
C. culturelles. 
Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 
C. numérique. 
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CONTIDOS. 4º curso ESO, 2ª lingua estranxeira 

Unidade 0 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Exprimer ses 
émotions, 
sentiments 
e t 
sensations. 
Décrire et 
commenter 
des photos. 

Le besoin 
et 
l´obligatio 
n. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur et 
conditionne 
l de : avoir, 
être, verbes 
1er groupe. 

Les 
émotions, 
sentiments 
et 
sensations. 
Le corps. 
Maquillage 
et 
déguisemen 
t. 

Révision. Concentrati 
on et 
relaxation. 
Un poète 
français du 
XXe siècle : 
Jacques 
Prévert. 

C.linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. sensibilisation et 
expression 
culturelles. 
C. Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 

Unidade 1 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Donner une 
appréciation 
positive sur 
un voyage. 
Caractériser 
quelque 
chose de 
façon 
détaillée. 
Construire 
un récit au 
passé. 

Le passé 
composé et 
l´imparfait. 
Les 
pronoms 
relatifs 
(qui, que, 
dont, où). 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur et 
conditionne 
l de : aller, 
boire, 
connaître, 
croire. 

Les 
transports 
. Les villes 
et les 
pays. 
Le temps et 
la 
fréquence. 

Les sons [ o 
], [ ɔ ̃], [ ɑ ] [ 
ɑ̃], [ ɔ ̃]. 
Les sons [ p ], 
[ b ], [ d ], [ t ]. 

 
Orthographe : 
a/à/, du/dû, 
la/là, ou/où, 
sur/ sûr. 

Bons 
plans 
pour se 
déplacer. 
Un 
slammeur 
français : 
Grand 
Corps 
Malade. 

 
Atelier 
d´écriture 
: Écrire 
une 
annonce 
de voyage. 

C.linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 
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Unidade 2 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Parler de 
son 
caractère. 
Décrire 
quelqu´un. 
Exprimer 
l´appartenanc 
e. Rapporter 
des faits et 
des paroles. 

Les adjectifs 
démonstrati 
fs. Les 
pronoms 
toniques. 
Les 
pronoms 
possessifs. 
Le discours 
indirect au 
présent. 

Les traits 
de 
caractère. 
Les verbes 
introducteu 
rs du 
discours. 
Expressions 
imagées 
(animaux). 

Les sons [ f 
], [ s ], [ ʃ ]. 
Les sons [ i 
], [ y ], [ u ], 
[ɥi]. 

 
Orthographe : 
C, ç, s, sc, t(i). 

Les Fables, 
d´Ésope à 
La 
Fontaine. 

C.linguistique. 
C. sociales et civiques. 
C. culturelles. 
C. Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 

 Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur et 
conditionne 
l : devoir, 
dire, écrire, 
faire, 
falloir. 

    

 
Unidade 3 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Se Les La météo Les sons Planète C.linguistique. 
renseigner, différentes et certains [ f ], [ v et C.mathématiq 
demander formes de phénomèn ], écologie. ue 
des l´interrogatio es [ ʃ ], [ ʒ ],  C. de base en 
informations n.     
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précises. 
Poser des 
questions 
sur 
l´environneme 
nt. Parler 
d´avantages et 
d´inconvénient 
s. Décrire les 
différents 
moments 
d´une action. 
Faire des 
hypothèses, 
des 
prédictions. 

Les adjectifs 
et les 
pronoms 
interrogatifs. 
Les 
moments de 
l´action 
(venir de, 
être en train 
de, aller) : 

 
Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur et 
conditionne 
l : finir, se 
lever, lire, 
mettre, 
partir. 

naturels. 
Les 
professions. 
L´environneme 
nt et 
l´écologie. 
Expressions 
imagées 
(météo). 

[ s ], [ z ]. 
Le son [ ɛ ̃
] et ses 
composés 
: [wɛ]̃ , [jɛ]̃. 

Atelier 
d´écriture : 
Une lettre 
de 
motivation. 

sciences et 
technologi 
e. 
C. culturelles 
C. Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 

 
Unidade 4 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Protester, se 
défendre 
d´une 
accusation. 
Parler de la 
répartition 
des tâches 
ménagères. 
Exprimer 
une 
restriction. 
Donner 
des 
conseils. 
Exprimer 
l´obligation 
et 
l´interdictio 
n. 

La mise en 
relief (C´est moi 
qui… / C´est à 
moi de…) La 
restriction (ne… 
que). 
La formation 
du subjonctif. 
L´obligation et 
l´interdiction : 
il (ne) faut 
(pas) que + 
subjonctif / 
autres 
structures avec 
l´infinitif. 
Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, futur 
et conditionnel 
: pouvoir, 
prendre, savoir. 
Subjonctif 

Les tâches 
ménagères 
. La vie 
quotidienn 
e. 
Expression 
s imagées 
(ménage). 

Les  sons  [  e 
], [ ø ], [ o ], [ 
ʒ ], [ s ], [ z ]. 
Le son [ R ]. 

 
Orthographe : 
s ou x (pluriel). 

La vie 
d´un 
artiste de 
cirque. 
Le Cirque du 
Soleil. 

 
Atelier 
écriture : 
Exposer 
un 
problème 
dans un 
forum. 

C. linguistique. 
C. sociales 
et civiques. 
C. Esprit d´initiative 
et d´entreprise. 
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 présent de : 
verbes 1er 

groupe, 
être, avoir. 

    

 
Unidade 5 

 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Décrire 
quelqu´un 
de 

Le plus- 
que- 
parfait. 

Les 
adjectifs 
de 

Les sons [ ɛ 
], [ œ ], [ ə ]. 

Deux 
grands 
détectives 

C.linguistique. 
C. sociales et 

façon 
détaillée. 
Marquer 
l´hésitation 
avant de 
répondre. 
Indiquer une 
action 
antérieure à 
une autre 
dans le passé. 
Exprimer 
la cause. 
Encourage 
r 
quelqu´un 
à prendre 
une 
décision. 

L´expression 
de la cause 
(parce que, 
comme, car). 
Les pronoms 
démonstrati 
fs. 

 
Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, futur 
et conditionnel 
: vendre, venir. 
Subjonctif 
présent de 
:aller, connaître, 
dire, 
faire, mettre. 

descriptio 
n (traits 
du 
visage). 
Les 
intrigues 
policières. 

 
Les sons [ aj 
], [ œj ], [ ɥi 
], 
[ ɛj ]. 

 
Orthographe : 
au, eau, o ou 
ô. 

de la 
littératur 
e : 
Maigret 
et 
Hercule 
Poirot. 

 
Atelier 
d´écriture 
: Faire un 
compte 
rendu de 
lecture. 

civiques. 
C. culturelles. 
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Unidade 6 
 

Comunicación Gramática Vocabulario Fonética Civilización Competencias clave 
Décrire un Le Les Les sons [ y ], Quelques C.linguistique. 
objet. conditionne caractéristiqu [ ø ], [ œ ],[ ə invention C. sociales 
Négocier un l (emplois) es des objets. ], [ a ], s et civiques. 
prix. Quelques La Les sons [ française Esprit d´initiative 
Parler de emplois du psychologie bR], [ kR ], [ tR s. et d´entreprise. 
faits ou subjonctif : (interprétatio ],  C. en sciences 
d´actions but (pour n des rêves, [ gR  ], [ pR], [ Atelier et 
hypothétiqu que… ), problèmes dR ], [ fR ]. d´écriture : technologies. 
es. Formuler souhait personnels).  Présenter C. numérique. 
poliment (J´aimerais  Orthographe un projet.  

une que… ),  : ai ou ais   

demande. opinion (Je  (futur ou   

Parler de ne pense  conditionnel)   

quelque pas que… ).  .   

chose qu´on a      

du mal à Conjugaiso     

définir. n Présent,     

Exprimer le impératif,     

but, le imparfait,     

souhait, passé     

l´opinion. composé,     

 futur et     

 conditionne     

 l : voir,     

 vouloir.     

 Subjonctif     

 présent :     

 partir,     

 pouvoir,     

 prendre,     
 venir, voir.     
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CONTIDOS. 1º curso Bacharelato, 2ª lingua estranxeira 

Unidade 0 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Saluer. Conjugaison L´alphabet. Salutations.   
Compter. Présent, Les nombres. Sigles. 
Communiquer en impératif, Les jours de la Villes 
classe. imparfait, passé semaine. françaises. 
Épeler. composé, futur 

et 
conditionnel : 

Les mois de 

l´année. 

 

 verbes 1er   

 groupe, avoir,   

 être.   

 
Unidade 1 

 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Saluer, Les articles : Lexique Le Compréhensio Compréhensio 
prendre défini, L´école. restaurant n Bruits de n 
congé. indéfini et Les personnes. universitaire fond Dialogues Questionnaire 
Se partitif. Les . Le français  : biographie 
présenter, Le genre et nationalités. du Québec. Production langagière. 
présenter le nombre  La France : Dialogues  

quelqu´un. des Prononciation vous (salutations Production 
Donner, noms(1). Finale des connaissez et Présentation 
demander des  mots. ? présentation de sa 
informations Conjugaison   s). biographie 
sur quelqu´un. Présent,    langagière. 
S´exprime impératif,     

r imparfait,     

poliment. passé     

 composé,     

 futur et     

 conditionne     

 l : aller,     

 boire, finir /     

 choisir.     

 Impératif :     

 s´asseoir     

 ,     

 attendre     
 .     

 
Unidade 2 

 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 
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Donner des 
informations 
sur quelqu´un. 
Décrire une 
personne 
(physique 
et 
caractère). 
Exprimer 
ses goûts. 
Exprimer 
des 
sentiments. 

Le genre 
des 
adjectifs. 
C´est… / 
il est… 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur 

Lexique 
Le visage. 
Les 
couleurs. 
L´apparence 
physique et 
le caractère. 

 
Prononciatio 
n Rythme et 
accent. 

Pôle 
emploi. 
Tours et le 
Val-de- 
Loire. 
« Ah, ces 
Français ! 
». 

Compréhensio 
n Répliques à 
associer. 
Échange 
formel. 
Dialogue 
amical. 

 
Production 
Dialogues. 

Compréhensio 
n Test de 
personnalité. 

 
Production 
Présentation 
d´une 
personne. 

 et 
conditionne 
l : 
connaître, 
devoir, dire. 
Impératif : 
dormir. 

    

 
Unidade 3 

 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Poser des L´interrogatio Lexique Les Compréhensio Compréhension 
questions. n. Les formes Les activités et rythmes n Annonces Écrits 
Décrire des toniques du le rythme de scolaires diverses. divers. 
activités pronom. vie. Les en France. Interview Article de 
quotidienne  rythmes Les radiophoniqu magazine. 
s. Exprimer Conjugaison alimentaires. travailleu e.  

le temps Présent, Les tâches rs  Production 
(heure, impératif, ménagères frontalier Production Portrait. 
moment de imparfait, et les loisirs. s (Suisse). Conversation  

la journée, passé  « De téléphonique  

fréquence). composé, Prononciatio l´histoire . Interview  

Prendre futur et n Intonation au petit radiophoniqu  

contact par 
téléphone. 

conditionnel : 
écrire, faire, 

affirmative / 
interrogative. 

déjeuner 
». 

e.  

 falloir, se lever.  « Jours   

   ouvrables   
   ».   

 
 
 

Unidade 4 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 
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Exprimer Les Lexique Des Compréhensio Compréhension 
une adjectifs Les jardins en n Mini- Forum. 
intention. possessifs. professions. La ville. dialogues à  

Décrire des Les articles famille. Aurillac. associer. Production 
activités de contractés. Le temps « La Dialogue Post sur forum. 
loisir. Le futur libre, les lecture ». familier. Jeu-  

Demander, proche. vacances. « F concours.  

donner des Le pluriel  comme   

informations des noms et Prononciatio France, f Production  

(famille, des n Voyelles comme Monologue.  

profession, adjectifs orales et famille ». Dialogues.  

habitudes). (2). voyelles  Conversatio  

Féliciter  nasales.  n  

quelqu´u Conjugaison   téléphoniqu  

n. Présent,   e.  

 impératif,     

 imparfait,     

 passé     

 composé,     

 futur et     

 conditionne     

 l : lire,     

 mettre,     

 partir.     

 Impératif : 
ouvrir. 

    

Unidade 5 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Demander 
et indiquer 
un chemin. 
Demander 
des 
renseignemen 
ts sur un lieu, 
le décrire. 
Situer 
dans 
l´espace. 
Donner 
des 
conseils. 

Le passé 
récent. 
Les 
prépositions 
et les 
adverbes de 
lieu. 
Le pronom 
on. 

 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur et 
conditionne 
l : Pleuvoir, 
prendre, 
pouvoir. 
Impératif : 

Lexique 
La ville. 
Les services 
et les 
commerces. 
Les loisirs. 
Les moyens 
de transport. 

 
Prononciation 
[ i ], [ y ], [ u ]. 

Albi. 
La Libération. 
« En pays 
francophon 
e : souvenirs 
de voyage 
». 

Compréhensio 
n Échange 
forme. Jeu 
radiophonique. 

 
Productio 
n 
Monologu 
e. 
Dialogues. 
Devinettes 
. 

Compréhensio 
n Guide 
touristique. 
Carte postale, 
mail, sms et 
autres 
messages. 

 
Production 
Carte 
postale, 
mail, forum. 
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 suivre 
(suis- moi, 
suivez- 
moi). 

    

 
 

Unidade 6 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Demander, Les adjectifs Lexique Gîtes Compréhensio Compréhensio 
donner des et pronoms Le de n n Annonces 
informations démonstrati logement. France. Conversations (immobilier et 
sur un fs. Les Les L´Île- téléphoniques. tourisme). 
logement. pronoms meubles. de-  Liste de 
Décrire un COD. Les appareils France. Production conseils. Lettre 
logement. Les électroménage « Curiosités Conversatio formelle. 
Situer un prépositions rs. immobilières ns  

lieu. + villes /  ». téléphoniqu Production 
Exprimer régions Prononciation « Quelques es. Lettre formelle. 
une / pays. [ ɛ ], [ e ], [ ø ]. informatio   

obligation. L´impersonn  ns utiles   

Donner el  pour   

son « falloir ».  séjourner   

accord.   en France   

 Conjugaiso  ».   

 n Présent,     

 impératif,     

 imparfait,     

 passé     

 composé,     

 futur et     

 conditionne     

 l :     
 savoir, venir.     
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Unidade 7 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Demander 
et donner 
des 
informations 
(sur le 
passé). Faire 
une 
invitation. 
Accepter 
ou refuser. 
Exprimer 
des 
sentiments. 
Situer dans 
le temps. 

La 
négation 
Être sur le 
point de + 
infinitif 
Être en 
train de + 
infinitif. 
Conjugaiso 
n Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur et 
conditionne 
l : 
voir, vouloir. 

Lexique 
Les âges de 
la vie. 
Les études. 
La vie 
professionnell 
e. 

 
Prononciation 
[ ɛ ], [ œ ], [ ɔ ]. 

La mobilité 
en France. 
Clermon 
t- 
Ferrand. 
« Quelques 
événements 
importants 
de la vie à 
travers le 
monde 
francophone 
». 

Compréhensio 
n Dialogue 
amical. 
Émission 
radiophonique 
(témoignage). 

 
Productio 
n 
Dialogues 
familiers. 
Entretien 
d´embauch 
e. 

Compréhension 
Faire- 
part. 
Devinette 
s. 

 
Production 
Courte 
biographie sous 
forme de 
devinette. 

 
Unidade 8 

 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Demander et 
donner des 
informations 
(sur le passé). 
Décrire le 
temps qu´il 
fait. 
Décrire des 
personnes 
(physique, 
tenue 
vestimentaire) 
. Demander et 
donner des 
opinions. 
Manifester 
son accord / 
son 
désaccord. 

L´accord du 
participe 
passé. Les 
pronoms COI. 

 
Conjugaison 
: Révision. 

Lexique 
Le climat. 
Les 
vêtements. 
Le corps 
humain. 

 
Prononciatio 
n [ p ], [ b ], [ 
f ] , [ v ]. 

Les 
maisons de 
quartier. Le 
jumelage 
en Europe. 
« Dans 
l´air du 
temps ». 
« Les 
Parisiens 
et le 
pantalon ». 

Compréhension 
Débat. 
Bulletins météo. 

 
Production 
Monologues. 
Conversations 
amicales en 
direct et par 
téléphone. 
Débat. 

Compréhensio 
n Mail « formel 
». Édito sur le 
monde de la 
mode. 

 
Production 
Bulletin 
météorologiq 
ue, mail. 
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Unidade 9 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Commander L´expression Lexique Du Compréhensio Compréhension 
au de la Les producteur n Dialogues Menus. 
restaurant. quantité. Le aliments. au (amicaux ou Recettes 
Demander et pronom en. Les consommate avec des de cuisine. 
donner des Les adverbes boissons. ur. La commerçants Extrait de 
informations en – ment.  bavette. ». dictionnair 
sur des  Prononciation « À retenir  e. 
aliments, faire Conjugaison [ ʃ ], [ ʒ ]. pour manger Production  

des 
commentaires 
. 

: Révision.  et boire en 
France ! ». 
« Le bio 

Monologue. 
Dialogues 
(au 

Production 
Article court 
pour 

Parler de ses   dans les   
   cantines   

goûts.   scolaires ». marché, au une revue. 
Demander  supermarché,  

le prix, le  au restaurant).  

moyen de    

paiement.    

 
 

CONTIDOS. 2º curso Bacharelato, 2ª lingua estranxeira 
 

Unidade 9 (Livre A 1) 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Aspectos 
culturais 

Oral Escrito 

Commander L´expression Lexique Chanson Compréhensio Compréhension 
au de la Les «La dalle»  n Dialogues Menus. 
restaurant. quantité. Le aliments.  De L.E.J. (amicaux ou Recettes 
Demander et pronom en. Les  avec des de cuisine. 
donner des Les adverbes boissons.  commerçants Extrait de 
informations en – ment.   ». dictionnair 
sur des  Les partitifs. Prononciation « À retenir  e. 
aliments, faire Conjugaison [ ʃ ], [ ʒ ]. pour manger Production  

des 
commentaires 
. 

: Révision.  et boire en 
France ! » 
Vidéo « Les 
expressions 
pour aller au  

Monologue. 
Dialogues 
(au 

Production 
Recette de   

Parler de ses      
      

goûts.   Restaurant en 
français». 

marché, au pâtisserie. 

Demander  supermarché,  

le prix, le  au restaurant).  

moyen de    
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paiement.    
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Unidade 10 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Sociedade Oral Escrito 

Faire une 
réservation. 

Le futur 
simple. 

Lexique « Faire des 
projets». 

Compréhensio Compréhensio 

  L’hébergement.  n Dialogue n Commentaire 
Faire des 
achats. 

Les pronoms 
qui, que, où. 

  Les réparations.  entre . 

   Les transports.  Clients- Email. 
   « Les    Réceptionniste  

  Prononciation annonces».   
Rédiger un mail.  [ s ], [ z ].    . 
 Conjugaison     

 Présent,   Production Production 
 Futur simple.   Dialogue pour Email. 
 Verbes en -er:   Réserver  

   arriver 
  Verbes en -ir: 
  finir 

  une chambre  

   Verbes en -re: 
  Prendre,     
mettre 

  d’hôtel.  

   Verbes en -oir:
 recevoir 

    

   Verbes en -  
yer: payer 

    

  Verbes 
irréguliers 
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Unidade 11 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Sociedade Oral Escrito 

Demander 
et exprimer 
une 
préférence. 
Demander et 
donner un 
prix. 
Parler d’un 
problème 
de santé. 

La 
comparai
son.  
Le 
superlatif
. 

Les pronoms 
compléments de 
lieu -y, -en 
 

Conjugaison 
Présent, 
impératif, 
imparfait, 
passé 
composé, 
futur, 
conditionnel 
et subjonctif 
présent: 
acheter, 
aimer, 
demander 
préférer, 
payer.  

 
 

Lexique 
Les activités 
quotidiennes. 
Les incidents.  

 
Prononciation 
[ s ], [ ʃ ], [ z ]. 

 
  [ ʒ ]. 

« Tout sur 
le soleil ». 

 
 
 
 

Compréhensio 
n Dialogue 
entre client et 
vendeur 
(euse). 
Monologu 
e 
(anecdote 
). 

 
Production 
Monologue 
s. 
Dialogues. 

Compréhensio 
n  
Article  
informati
f 
. 

 
Productio 
n 
Devinette. 

Unidade 12 
 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Sociedade Oral Escrito 

Décrire L´imparfait Lexique « La Compréhensio Compréhensio 
  un paysage. des verbes: Les vacances. Vitrine du n Dialogue n Devinettes. 
   danser,  XXème entre amis.  

Parler des   partir, finir, Les paysages. siècle ».   
  souvenirs   avoir, être.   Production  

d’enfance.    Conversatio Production 
Donner Le discours La faune.  n. Description. 
son    direct et la scolarité.  Monologue.  

opinion. indirect  Chanson   

Faire une  Prononciatio « On était   

appréciatio  Conjugaiso n Des virelan-   beau».   

n. Rapporter n Présent, gues.    

 les paroles impératif,     

 des autres. Imparfait.     
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Unidade 1 (Livre A2) 

 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Sociedade Oral Escrito 

Échanger avec   Les adjectifs Lexique « Salutations Compréhension Compréhensio 
quelqu´un.  L´apparence 

physique 
sur toutes les Le Nouveau 

collège. 
n Revue de 

Comprendre des  Les vêtements. latitudes Conversations presse.  
émissions. Les adverbes Le caractère. ». . Message sur  

  Les couleurs. « Les noms de  un répondeur.  

Faire le portrait   famille»  Production 
de quelqu’un.    Production Description. 
Comprendre des    Dialogue dans  

témoignages.  Prononciatio  un magasin.  

Féliciter,  n L’intonation Vidéo   

  encourager et  et accent d’insis- « Les carnets de   

  consoler  Conjugaiso tance. Julie»   

  quelqu’un. n Présent,     

 impératif,     

 futur simple     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      

      

 
Unidade 2 

 

Comunicación Gramática Léxico - 
pronunciació 
n 

Sociedade Oral Escrito 
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Participer à des Les Lexique « La passion Compréhension Compréhensio 
conversations. pronoms Les activités Du bricolage Répliques. n Extrait d’un 
Raconter des 
faits. 

relatifs 
simples. 

quotidiennes. ». Réponses à magazine. 

 Les verbes  Les incidents.  une enquête.  
Proposer et  pronominaux. Les réparations. Vidéo   

demander de    « Production Production 
l’aide.  Prononciatio Le Meccano Conversatio Lettre dans un 
Prendre et   n Les voyelles Lab ns formelles.   courrier. 
donner Conjugaiso revisión. ». Dialogue au  

Rendez-vous. n      téléphone.  

      
      

 passé 
composé, 
finir, 
glisser, 
venir, 

  tomber, 
  s’énerver, 
  naître, 
  mourir. 
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9. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

MÍNIMOS ESIXIBLES (para xuño e setembro) 
 

1º curso ESO 
 

Comunicación Gramática Conjugaison Vocabulario Fonética Civilización 
Saluer. 
Se 
présenter. 
Présenter 
quelqu´un. 
Dire sa 
couleur 
préférée. 
Communiquer 
en 

Comment 
tu 
t´appelles 
? 
Je 
m´appelle… 
Comment ça 
va ? 
Qui est-ce 
? C´est… 

Présent et 
impératif (à 
la forme 
affirmative 
et négative 
de : verbes 
1er 

groupe, verbes 

Salutations. 
L´alphabet. 
Les 
couleurs. 
Les nombres 
de 0 à 100. 
Le matériel 
de 
classe. 

Rythme de 
la phrase. 
Sensibilisatio 
n aux 
intonations 
interrogative 
et 
exclamative. 
Le e muet. 

Salutations. 
Personages 
francophon 
es célèbres. 
L´école en 
France : 
système 
scolaire, 
horaires 

classe. Articles pronominaux Les matières Le s final. 
La 
liaison. 

 
Les sons [ ɔ ̃
], [ ɛ ], 
[ y ], [ R ], [ u ], 
[ ɑ̃ ]. 
[ ʒ ], [ o ], [ ø ], 
[ z ], [ v ], [ œR ], 
[ wa ], 
[ ɛ ̃], [ ʃ ], 

et matières, 
Parler de son définis et (s´appeler), scolaires. installations. 
emploi du indéfinis. avoir, être,, Les couleurs. Les sports. 
temps au Qu´est-ce aller, faire.. Les jours de Quelques 
collège. que c´est ?  la semaine. fêtes en 
Demander C´est… Le  Les mois France. 
des féminin des  de Les symboles 
informations adjectifs et le  l´année. de la France. 
sur quelqu´un. pluriel.  Sports Gestes 
Exprimer Le pluriel  et écologiques 
ses goûts. des noms.  loisirs. au quotidien. 
Décrire La négation.  Recyclage. La 
quelqu´un. On = nous.  Les parties géographie 
Dire une Les  du corps. de la France. 
date. Faire prépositions  La famille. Les médias. 
des de lieu.  Les Les styles 
appréciation Les adjectifs  vêtements. vestimentair 
s. Décrire possessifs.  L´heure. es. Paris : 
des actions. Les adjectifs  Les formules monuments, 
Parler démonstrati  de politesse musées, 
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d´écologie. fs  (tu  architecture, 
Situer dans Pourquoi… / vous). gastronomie 
l´espace. ? Parce Les … 
Demander et que… . aliments. Alimentation 
dire l´âge.  Les repas. et diététique. 
Parler de  Les activités Les vacances 
sa famille.  quotidienne en France : 
Donner des  s. séjours, 
ordres ou   solidarité, 
des conseils.   handicaps. 
Exprimer    

l´appartenance    

. Faire des    

achats. Faire    

des    

commentaires    

sur les    

vêtements.    

Demander et    

dire la cause.    

Demander et    

dire l´heure.    

Parler des    

tâches    

quotidiennes.    

Proposer,    

demander,    

refuser des    

aliments.    

Parler de    

ses repas.    

Parler de sa    

vie    

quotidienne.    
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2º curso ESO 
 

Comunicación Gramática Conjugaison Vocabulario Fonética Civilización 
Parler de Faire du / de la Présent, Vêtements Les 

voyelles 
nasales. 
Les sons [ uj 
], [ b ], 
[ v ],  [ f ], 
[ œ ], [ ʃ ], 
[ ʒ ], [ ø ], 
[ s ], [ z ], [R], 
[gR], [kR], 
[tR], [ aj ], 
[ ɛj ], [ y 
], [ u ], 
[ ɲ ]. 

 
 

Je lis et 
j´écris : 
é(e) (s), 
er, es, et, 
ez = [ e ]. 
g(e), g(i), j 
= [ ʒ ]. 
c(e), c(i), 
ç, s, ss, t(i) 
= 
[ s ]. 
ai, è, ê, e(ll), 
e(rr), e(tt), ei 
= [ ɛ ]. 
gn = [ ɲ ]. 

Écrire 
la rentrée / de l´/ des + impératif et et couleurs. une 
au sports/activité passé Le annonce. 
collège. s. Jouer du / de composé (à la matériel La 
Parler de la / de l´/ des + forme scolaire. sécurité 
ses instruments affirmative et Les nombres : routière. 
activités. musique. négative de : de 0 à un Fêtes 
Communiquer Jouer au / à la verbes 1er million. traditionnelles 
en classe. / à l´/ aux + groupe, Adjectifs de en France. 
Décrire sports. Les verbes description. Rédiger une 
physiquement mots pronominau Pays et invitation à 
une personne interrogatifs. x (s´appeler, nationalités. une fête. 
ou un animal. C´est se lever…) Les sensations Maison 
S´informer sur un/une… qui avoir, être, : faim, soif, insolites: 
l´identité de Préposition aller, dire, froid, chaud, yourte, 
quelqu´un. de lieu (villes écrire, faire, mal, peur, conteneur, 
Indiquer la et pays). finir, lire, sommeil. La péniche… 
nationalité et Avoir mal au / mettre, ville : lieux, Prendre 
le pays. à la / aux. pouvoir, itinéraires… rendez- vous. 
Exprimer ce Aller : prendre, venir, Professions. Rédiger une 
que l´on au / à la / à voir et vouloir. Activités fiche 
ressent. l´/ aux.  et loisirs. biographique 
Indiquer un Les  Achats et sur un auteur. 
itinéraire. adjectifs  magasins La France : 
Indiquer où possessifs :  d´alimentati sites 
l´on va, d´où (un  on. Les exceptionnels. 
l´on vient. possesseur,  aliments. Les . 
Faire des plusieurs  recettes. La  

proposition possesseurs).  maison,  

s : accepter Je voudrais…  pièces,  

ou refuser. (politesse).  meubles,  

Parler de ses Les  décoration  

projets pronoms  Expressions de  

immédiats. COD avec  lieu.  

Inviter l´impératif  Les  

quelqu´un. (affirmatif  ustensiles de  

Accepter / et négatif).  table.  

refuser La quantité.  Expression  

poliment une Les  de temps  

invitation. prépositions  (fréquence).  

Exprimer la de lieu avec de  Les saisons et  

possession. Le comparatif  la météo.  

Faire des et le    

achats dans un superlatif..    

magasin Les    

d´alimentation. pronoms    

Expliquer une COD avec    

recette de le présent.    

cuisine.     

Préciser     



Página 105 de 
 

une 
quantité. 
Parler de sa 
maison, de sa 
chambre, de 
ses objets 
personnels . 

     

Faire une 
commande 
au 
restaurant. 
Parler de ses 
habitudes et 
de son 
alimentation. 
Parler des 
saisons, du 
temps qu´il 
fait. 
Faire des 
comparaisons. 
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3º curso ESO 

 

Comunicación Gramática Conjugaison Vocabulario Fonética Civilización 
Parler de la 
rentrée au 
collège, de son 
emploi du 
temps. Parler de 
ses goûts et de 
ses habitudes. 
Présenter et 
décrire 
quelqu´un. Dire 
la nationalité de 
quelqu´un. 
Parler de la 
personnalité. 
Décrire l´aspect 
de quelqu´un. 
Exprimer ses 
goûts avec 
passion. 
Raconter  
des 
anecdotes 
passées. 
Exprimer des 
sensations et 
des émotions. 
Faire des 
recommandatio 
ns. Parler de ses 
projets. 

 
S´orienter dans 

Les mots 
interrogati 
fs. Il / elle 
est, c´est, 
c´est un(e). 
Les 
pronoms 
relatifs 
(qui, que). 
À, en, au, aux 
+ ville / 
pays. Le 
genre des 
adjectifs. 
La négation 
: rien, 
jamais. Les 
adverbes 
d´intensité. 
Avoir besoin 
de + nom / 
infinitif 
Il faut / 
devoir 
+ infinitif. 
Le pronom 
y. Le passé 
composé : 
situer une 
action / 

Présent, 
impératif, 
futur passé 
composé (à 
la forme 
affirmative 
et négative 
de) : verbes 
du 1er 

groupe, 
verbes 
pronominaux 
(s´appeler, se 
lever…), 
avoir, être, 
aller, boire, 
connaître, 
devoir, dire, 
écrire, faire, 
falloir, finir / 
choisir, lire, 
mettre, 
partir, 
pouvoir, 
prendre, 
savoir, 
vendre, 
venir, voir et 
vouloir. 

Les 
sentiments. 
La vie 
quotidienne : 
collège, 
activités 
extrascolaires 
,  goûts. 
Pays et 
nationalités. 
Les adjectifs 
de 
personnalité 
(qualités et 
défauts). 
Les 
vêtements et 
les 
accessoires. 
La 
description 
physique. 
Expressions 
de temps 
(chronologie). 
Sensations et 
émotions. 
Expressions 
de l´opinion. 
Expressions 
de temps 
(futur). 

Les intonations 
du français. 
Les sons [ ɛ ] et 
[ə], 
[v] et [ f ], [ ʃ ] et 
[ʒ], [ in ]. 
Le sons [ ɛ ] 
et [ œ ], 
[ z ] et [ s ]. 
Les sons [ø], 
[œ] et [ə]. 
Les sons [ɔ]̃ et 
[ɔn]. 
Les 
voyelles 
nasales. 
Les sons [ɥi] 
et [wɛ]̃ . 

 
Orthographe : 
e,ée,és,ées,er,ez, 
é ces, ses, c´est 
a, as, à 
ais, ait, aient. 
quel(s), 
quelle(s). 

Le collège 
en France. 
Quelques 
poètes 
français du 
XXe siècle. 
L´outre-mer, 
l´île de la 
Réunion. La 
francophonie 
. La mode. 
Des 
vêtements 
d´aujourd´hui 
. Raconter un 
voyage. 
Écologie et 
alimentatio 
n : des 
insectes au 
menu.. 
Écrire une 
carte 
postale. Agir 
pour aider 
les autres : 
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une ville et décrire des  La ville.  aide 
décrire des actions Prépositions humanitair 
lieux. successives. de lieu.. e, 
Demander La négation : Les tâches association 
et indiquer plus, ménagères. s juniors… 
un chemin. personne. Les relations  

Parler des Le personnelle  

tâches comparatif s. La  

ménagères et et le fréquence.  

de petits superlatif. Les réseaux  

services.  sociaux.  

Exprimer sa  Les outils  

colère, son  numériques.  

indignation.  Expressions  

Exprimer la  de temps  

fréquence.  (passé).  

Remercier.    

Comparer    

des objets.    

 
 
 

4º curso ESO, segunda lingua estranxeira 
 

Comunicación Gramática Conjugaison Vocabulario Fonética Civilización 
Exprimer ses 
émotions, 
sentiments et 
sensations. 
Décrire et 
commenter 
des photos. 
Donner une 
appréciation 
positive sur 
un voyage. 
Caractériser 
quelque chose 
de façon 
détaillée. 
Construire 
un récit au 
passé. Parler 
de son 
caractère. 
Décrire 
quelqu´un. 
Exprimer 
l´appartenanc 
e. Rapporter 
des faits et 
des paroles. 

Le besoin et 
l´obligation. 
Le passé 
composé et 
l´imparfait. 
Les pronoms 
relatifs (qui, 
que, dont, 
où). Les 
adjectifs 
démonstratif 
s. Les 
pronoms 
toniques. 
Les 
pronoms 
possessifs. 
Les 
différentes 
formes de 
l´interrogatio 
n. Les 
adjectifs et 
les pronoms 
interrogatifs. 
Les moments 

Présent 
indicatif, 
impératif, 
imparfait, 
futur, 
conditionnel, 
passé 
composé des 
verbes du 1er 

groupe,  
avoir, être, 
verbes 
pronominaux, 
aller, boire, 
connaître, 
croire, devoir, 
dire, écrire, 
faire, falloir, 
finir, lire, 
mettre, 
partir, 
pouvoir, 
prendre, 
savoir, 
vendre, venir, 
voir et 
vouloir. 

Les 
émotions, 
sentiments 
et 
sensations. 
Le corps. 
Les 
transports. 
Les villes et 
les pays. 
Le temps et 
la 
fréquence. 
Les traits 
de 
caractère. 
La météo 
et certains 
phénomèn 
es naturels. 
Les 
professions. 
L´environneme 
nt et 
l´écologie. 
Expressions 
imagées 

Les 
voyelles 
nasales. 
Les sons 
[y], [u], 
[ɥi]. 
Les  sons  [ f 
], [ v ], [ ʃ ], [ 
ʒ ], [ s ], [ z ]. 
Le son [ ɛ ̃] 
et ses 
composés : 
[wɛ]̃ , [jɛ]̃. 
Les sons [ e ], [ 
ø ], [ o ], [ ʒ ], 
[ s ], [ z ]. 
Les sons 
[ɛ], [œ], 
[ə]. 
Le son [ R ]. 
Les sons [ aj 
], [ œj ], [ ɥi 
], 
[ ɛj ]. 

 
Les sons [ ø ], [ 
œ ], [ ə ]. 

Un poète 
français du 
XXe siècle : 
Jacques 
Prévert. 
Écrire une 
annonce 
de voyage. 
Planète et 
écologie. 
Une lettre 
de 
motivation. 
Le Cirque 
du Soleil. 
Exposer 
un 
problème 
dans un 
forum. 
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Se 
renseigner, 
demander 
des 

  (météo). Les 
tâches 
ménagères. 
La vie 
quotidienne. 
Les adjectifs 
de 
description 
(traits du visage). 

 
Orthographe 
: à / à /, du / 
dû, la / là,  
ou / où, 

 

informatio de l´action  Les sur / sûr Quelques 
ns (venir de + caractéristiqu c, ç, s, sc, t(i). invention 
précises. infinitif, être es des objets. au, eau, o ou s 
Poser des en train de +  ô. s ou x française 
questions sur infinitif, aller  (pluriel). ai ou s. 
l´environneme + infinitif.  ais (futur ou  

nt. Parler La mise en  conditionnel).  

d´avantages et relief (C´est    

d´inconvénient moi qui… /    

s. Décrire les C´est à    

différents moi de…)    

moments La restriction    

d´une action. (ne… que).    

Faire des L´obligation    

hypothèses, et    

des l´interdictiion    

prédictions.     

Protester, se     

défendre     

d´une     

accusation.     

Parler de la     

répartition     

des tâches     

ménagères.     

Exprimer     

une     

restriction.     

Donner     

des     

conseils.     

Exprimer     

l´obligation et     

l´interdiction.     

Décrire     

quelqu´un de     

façon détaillée.     

Marquer     

l´hésitation     

avant de     

répondre.     

Exprimer     
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la cause. 
Encourage 
r 
quelqu´un 
à prendre 
une 
décision. 
Décrire un 
objet. Négocier 
un prix. Parler 
de faits ou 
d´actions 
hypothétiques. 
Formuler 
poliment une 
demande. 
Parler de 
quelque chose 
qu´on a du mal 
à définir. 
Exprimer le but, 
le souhait, 
l´opinion. 
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2º curso Bacharelato, segunda lingua estranxeira 
 
 

Comunicación Gramática Conjugaison Vocabulario Oral / escrito Civilización 
Poser des 
questions. 
Se 
présenter, 
présenter 
quelqu´un. 
Décrire une 
personne. 
Formuler 
des 
définitions. 
Attirer 
l´attention de 
quelqu´un. 
Exprimer 
l´ignorance, 
la certitude. 
Féliciter, 
consoler, 
encourager 
quelqu´un. 
Demander de 
raconter et 
raconter des 
faits. Demander 
et donner des 
précisions. 
Manifester 
son 
inquiétude. 
Proposer et 
demander 
de l´aide. 
Prendre et 
donner rendez- 
vous. 
Décrire, 
situer dans 
le passé. 
Raconter 
des 
événement 
s passés. 
Donner 
son 
opinion. 
Faire une 
appréciatio 
n. 

La place 
des 
adverbes. 
Les pronoms 
relatifs 
simples : qui, 
que, dont, où. 
L´opposition 
passé 
composé 
/ imparfait. 
Le plus- 
que- 
parfait. 
L´expression 
de lieu. 
Les pronoms 
complément 
s de lieu en 
et y. La 
négation. La 
restriction. 
L´expression 
de la 
comparaison. 
L´interrogatio 
n. Les 
pronoms 
interrogatifs. 
Les pronoms 
démonstrati 
fs. 

Présent, 
impératif, 
imparfait, 
futur, 
conditionnel 
et subjonctif 
présent de : 
verbes du 1er 

groupe 
verbes à la 
forme 
pronominale 
(s´appeler, se 
lever…), 
avoir, être, 
aller, boire, 
choisir, 
connaître, 
croire, 
devoir, dire, 
écrire, faire, 
falloir, lire, 
mettre, 
partir, 
pleuvoir, 
prendre, 
pouvoir, 
savoir, venir, 
voir et 
vouloir. 

 
Seulement 
impératif 
de : 
s´asseoir, 
attendre, 
dormir, 
ouvrir et 
suivre. 

 
Verbe 
craindre : 
1ère personne 
sing. présent 
(je crains). 

L´apparenc  
e physique. 
Le caractère. 
Les activités 
quotidiennes. 
Les incidents. 
Les 
réparations. 
Les âges de la 
vie. 
Les liens 
de 
parenté. 
Les loisirs et 
la scolarité. 
L´aménageme 
nt urbain. 
Les 
changement 
s 
personnels. 
Les 
émotions. 
Les défauts. 
L´amour. 
La cuisine. 
Les 
recettes. La 
littérature. 
Les beaux-arts. 
La 
photographie. 
La musique. 
Les arts 
de scène. 

L´intonation 
et l´accent 
d´insistance. 
Prononciatio 
n des 
consonnes en 
position 
finale. 

 
Conversatio 
n 
téléphoniqu 
e. Mails. 
Devinettes 
(portrait). 
Messages 
sur un 
répondeur. 
Dialogue 
entre 
collègues. 
Émission 
radiophoniqu 
e. 
Monologue. 
Conversatio 
n. Coupures 
de presse. 
Article 
de 
magazin 
e. 
Portrait. 
Dialogue 
entre amis. 
Monologue 
(anecdote). 
Visite guidée. 
Extrait de 
blogs. Extrait 
de roman. 
Récit. 
Répliques. 
Réponses à 
une 
enquête. 
Tests. 
Article de 

La passion 
du 
bricolage. 
Les 
rythmes 
scolaires 
en France. 
Le 
baccalauréa 
t. La Parade 
du festival 
d´Avignon. 
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Féliciter  Verbe  journal.  
quelqu´un. envoyer Participation 
Interrompre : à un forum. 
quelqu´un. présent Micros- 
Demander des indicatif, trottoirs. 
conseils, faire passé Discussions. 
des composé et Affiche 
recommandatio impératif. culturell 
ns. Demander et  e. 
donner des   

précisions.   

Exprimer des   

émotions et   

des   

sentiments.   

Plaindre,   

consoler,   

encourager et   

réconforter   

quelqu´un.   

Conseiller   

quelqu´un.   

Présenter   

des excuses.   

Faire des   

appréciation   

s. Exprimer   

un accord   

mitigé.   

Exprimer   

une opinion.   

Mettre en   

valeur une   

idée.   

Attirer   

l´attention sur   

quelque chose.   

Exprimer des   

goûts et des   

préférences.   

Parler de   

ses   

habitudes.   
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10. A AVALIACIÓN 
 

10.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
A avaliación levarase a cabo entendida como un proceso continuo, formativo e individualizado do 
alumno. Todo o proceso de aprendizaxe forma parte da avaliación : no mesmo valoraranse todas 
as actividades realizadas ao longo do curso, así como a adquisición progresiva das catro destrezas 
básicas e imprescindibles na clase de lingua : expresión e comprensión oral, expresión e 
comprensión escrita. Inclúe así mesmo o traballo diario, a actitude, o rendemento na aula, os 
traballos realizados na casa e os cadernos persoais. 
Dentro destas actividades, e como criterio fundamental de avaliación, teremos en conta o 
interese e valoración por parte do alumno das situacións comunicativas, así como o respecto, a 
comprensión e a tolerancia no relativo a unha cultura distinta e ás diferentes formas de entender 
a realidade. 
A avaliación debe axudar aos alumnos a coñecer os seus logros, as súas dificultades e os seus 
progresos para poder mellorar e avanzar na súa formación. Trátase, en consecuencia, de 
desenvolver actitudes de responsabilidade nos alumnos, de forma que sexan cada vez máis 
autónomos na súa aprendizaxe, e de axudar ao profesor á hora de medir os resultados para 
corrixir o que non resulte adecuado, proporcionándolle datos sobre a súa estratexia docente e 
poder cambiar o rumbo do seu traballo se é necesario. 
A avaliación é un proceso complexo que, para unha maior efectividade, realizaremos en tres 
etapas: 
Avaliación inicial 
O obxectivo desta avaliación inicial é coñecer o punto de partida de cada alumno (coñecementos 
previos, aptitudes, capacidades...) o que nos permitirá posteriormente valorar a súa evolución. 
Esta avaliación inicial non será sancionadora. 
Avaliación formativa 
É unha avaliación continuada, que analiza o proceso de aprendizaxe. Este tipo de avaliación 
caracterízase esencialmente polo seu carácter diagnóstico, progresivo e integral. A función 
formativa da avaliación mide o progreso realizado por cada alumno desde o seu nivel inicial. É 
tamén unha fonte de información moi importante para o profesor, xa que poderá axustar en cada 
momento o seu ensino ás necesidades suscitadas polos alumnos, sendo todo iso fundamental 
para unha adecuada atención á diversidade. 
A avaliación sumativa 
Finalmente, a función sumativa da avaliación comproba a competencia comunicativa do alumno 
con respecto aos obxectivos establecidos, o que se traduce en cualificacións. Será emitida ao final 
de cada trimestre, tendo en conta a avaliación continuada desenvolvida ao longo do proceso. 

 
10.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 
• Probas de comprensión escrita: Estas probas estarán constituídas por exercicios que poderán 
ser dos seguintes tipos: 
- Contestar preguntas de resposta breve sobre un texto e ordenar parágrafos, frases ou 
intervencións de textos ou diálogos. 
- Discriminar afirmacións identificando as verdadeiras e as falsas con respecto a un texto. 
Contestar preguntas de opción múltiple. 
- Emparellar textos con imaxes, con enunciados ou con títulos que resuman a idea principal. 
- Marcar itinerarios ou localizar lugares en planos. 
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- Localizar información concreta no texto co fin de completar fichas, esquemas, diagramas, etc. 
- Localizar no texto sinónimos, antónimos ou palabras dun determinado campo semántico. 
- Traducir textos traballados previamente na clase. 
• Probas de comprensión oral: Estas probas incluirán exercicios que poderán ser dos seguintes 
tipos. 
- Contestar preguntas de resposta breve sobre un documento oral ou audiovisual. 
- Discriminar afirmacións identificando as verdadeiras e as falsas con respecto a un documento. 
- Contestar preguntas de opción múltiple. 
- Identificar ou ordenar imaxes relacionadas co documento escoitado. 
- Localizar información concreta no texto co fin de completar fichas, esquemas, diagramas, etc. 
- Marcar itinerarios en planos. 
- Relacionar distintos elementos contidos no documento. Os documentos escoitaranse tres veces. 
• Probas de expresión escrita: Poderase pedir aos alumnos a realización das seguintes tarefas: 
- Contestar ou facer preguntas. 
- Completar frases ou textos ou formularios. 
- Actividades lexicais e gramaticais. 
- Redactar frases ou textos a partir duns elementos dados. 
- Describir fotos, BDs ou outros documentos gráficos. 
- Redactar cartas, mails e postais. 
- Escribir un texto breve sobre un tema visto na clase. 
- Escribir ou completar diálogos sobre situacións vistas na clase. 
• Probas de expresión oral: Esta destreza avaliarase mediante exercicios que poderán ser dos 
seguintes tipos: 
- Lectura en voz alta. 
- Participación en jeux de rôle. 
- Realización de exposicións. 
- Entrevistas persoais. 
- Descrición de fotos, BD ou outros documentos gráficos. 
- Participación en obras de teatro e en debates. 
Todos os exercicios presentes nas devanditas probas deberán reunir as seguintes características: 
- A técnica non será descoñecida: realizaranse con anterioridade exercicios similares na aula. 
- Deberán estar contextualizadas: nunha proba oral, por exemplo, daranse orientacións sobre a 
situación na que a conversa de desenvolve. 

 
A actitude e o traballo diario na aula teranse en conta para poñer a nota de clase. 
O traballo dos alumnos será observable mediante: 
- A recollida de traballos feitos en clase ou na casa: redaccións, exercicios de gramática e léxico, 
exercicios de comprensión oral ou escrita, esquemas ou resumos, etc. 
- A observación directa na aula no que respecta á participación oral. 
Prestarase especial atención aos seguintes aspectos: 
- O respecto polos compañeiros, polo profesor e polas normas básicas da clase: respectar a 
quenda de palabra, escoitar as intervencións dos compañeiros e as explicacións do profesor, non 
burlarse dos erros alleos, etc. 
- A puntualida na entrega dos traballos. 
- A participación dos alumnos nas clases e o interese por utilizar o francés como lingua de 
comunicación nela. 
- A participación dos alumnos nas actividades complementarias propostas polo departamento. 
- A atención dos alumnos tanto durante as explicacións do profesor coma durante a corrección 



Página 114 de 139  

dos exercicios e a audición dos documentos orais e audiovisuais. 
- O coidado do material: fotocopias, apuntes e traballos feitos polo alumno. Este material é 
imprescindible para seguir as clases adecuadamente e o alumno será responsable de traelo e 
mantelo en bo estado. Tamén deberá coidar a presentación (con especial atención á caligrafía ) 
do seu traballo: exercicios, fichas, redaccións, etc. 
- O interese por coñecer unha lingua e unha cultura novas como medio de enriquecemento 
persoal e de comunicación con outras persoas. 

 
10.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
a) Cualificacións parciais 
En cada un dos tres trimestres os alumnos serán cualificados do seguinte modo: 

 
Exames finais das 

unidades. 
Exames de verbos, 

vocabulario, lecturas, 
traballos. 

Traballo persoal e actitude na aula 
(deberes, participación, atención, 

caderno, actitude) 
70 % 20% 10% 

 
b) Cualificación final 
Dada a natureza da materia, que é un continuo, no que os contidos vistos en cada unidade 
reaparecen e vanse acumulando, de xeito que ao final do curso é necesario empregar elementos 
estudados durante todo o ano. Se o alumno aproba a terceira avaliación superará o curso. 
c) Cualificación negativa 
Seguindo os principios da avaliación continua, non haberá exames de recuperación específicos. 
Os alumnos recuperarán as avaliacións negativas aprobando as posteriores, xa que estas inclúen 
os contidos das avaliacións anteriores. 
A primeira avaliación recuperarase se o alumno supera a segunda, e a segunda, se supera a 
terceira. Os exames da 2ª e da 3ª avaliación poderán incluír preguntas sobre os contidos da/das 
avaliación(s) anterior(es). 
Os alumnos que non sexan avaliados positivamente terán a posibilidade de levar a cabo unha 
proba de recuperación a fin de curso, baseada nos contidos e nos estándares mínimos recollidos 
nesta programación, proba similar á extraordinaria de setembro, que constará de exercicios de 
comprensión escrita e de expresión escrita, incluíndose nestes últimos actividades lexicais, 
gramaticais e de redacción. O profesor resérvase a posibilidade de levar a cabo unha proba de 
expresión e comprensión oral. O aprobado fíxase no 5, tanto en xuño coma en setembro. 
Notas importantes: 
1. Os alumnos que pola acumulación de faltas de asistencia perdan o dereito á avaliación 
continua terán que presentarse a unha proba ao final do curso (en xuño) que se rexerá polas 
mesmas normas cá proba extraordinaria de setembro, e que acabamos de expor. 
2. Aqueles alumnos que sexan descubertos copiando durante a realización dunha proba terán un 
0 en dita proba. 

 
10.4 CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
a) Criterios de corrección das probas de comprensión: Á hora de cualificar as probas de 
comprensión oral e escrita non se teran en conta os posibles erros ortográficos ou de expresión 
(sempre que a resposta sexa comprensible) xa que se trata de avaliar a comprensión, non a 
expresión. Nos tests de opción múltiple ou de verdadeiro/falso, as respostas erróneas poderán 
descontar puntos. 
b) Criterios de corrección das probas de expresión oral: 
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A adecuación: Con este criterio mídese o cumprimento das pautas e puntos estipulados para a 
tarefa a efectuar: duración das intervencións, relevancia do contido, adecuación ao rexistro 
esixido pola situación, etc. 
No caso de que a adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumno non teña nada que ver 
coa tarefa requirida, os demais criterios non serán aplicables e o alumno terá un cero na proba 
(ou nesa parte, no caso de que a proba inclúa varios exercicios). 
• A fluidez O alumno debe ser quen de desenvolverse cun ritmo aceptable. Non interromperá a 
comunicación con pausas demasiado extensas que impidan seguir o fío argumental do seu 
discurso. 
• A coherencia e a cohesión. Con este criterio se mide a organización da información e das ideas e 
o mantemento da liña discursiva para que non haxa saltos lóxicos que impidan ou dificulten a 
comprensión do texto. A cohesión reflíctese, por exemplo, no uso adecuado de conectores 
discursivos e de patróns de entoación, así coma en que a organización do discurso sexa adecuada: 
no monólogo, que se manteña a estrutura de introdución, desenvolvemento e conclusión do 
tema; no diálogo, que se manteñan os quendas de palabra e se apliquen estratexias de 
cooperación e mantemento, reorientación e conclusión do tema. 
• A riqueza do discurso. Este criterio mide a variedade e a precisión da información, do léxico e 
das estruturas sintáctico-discursivas empregadas. 
• A corrección gramatical, léxica e fonética. O alumno debe ser quen de empregar correctamente 
as estruturas gramaticais e o léxico visto na clase. Pode haber algún erro que non dificulte a 
comprensión. 
No que atinxe á pronuncia, o alumno pronuncia aceptablemente a maioría do léxico empregado. 
Non hai erros importantes que impidan a comprensión do discurso. 
Nota importante: no caso de que a pronuncia sexa tan mala que faga o discurso totalmente 
incomprensible, facendo imposible a valoración dos demais criterios de corrección, a nota do 
alumno será 0. 
c) Criterios de corrección da expresión escrita: 
• A adecuación. Con este criterio se mide o cumprimento das pautas e puntos estipulados para a 
tarefa a efectuar: duración das intervencións, relevancia do contido, adecuación ao rexistro 
esixido pola situación. 
No caso de que a adecuación sexa nula, é dicir, que a resposta do alumno non teña nada que ver 
coa tarefa requerida, os demais criterios non serán aplicables e o alumno terá un cero na proba 
(ou nesa parte, no caso de que a proba inclúa varios exercicios). 
• A coherencia e a cohesión. Con este criterio mídese a organización da información e das ideas e 
o mantemento da liña discursiva (introdución, desenvolvemento, cambio e conclusión do tema), 
para que non haxa saltos lóxicos que impidan ou dificulten a comprensión do texto. 
A cohesión reflíctese na disposición e unión de oracións e parágrafos mediante o uso adecuado 
de conectores discursivos e dos signos de puntuación. 
• A riqueza do discurso. Este criterio mide a variedade e a precisión da información, do léxico e 
das estruturas empregadas. 
• A corrección gramatical, léxica e ortográfica. O alumno debe ser quen de empregar 
correctamente frases feitas, estruturas verbais e nominais e dominar o uso dos tempos. Pode 
haber algún erro que non dificulte a comprensión. As palabras deberán estar correctamente 
escritas tanto no que respecta á ortografía léxica coma gramatical. 

 
10.5 A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES: PLANS DE TRABALLO, 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
a) Procedemento para superar as materias pendentes : 
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Os alumnos que teñan que recuperar a materia de francés poderán facelo dos seguintes modos: 
1) Aprobando calquera dos trimestres do curso superior a aquel no que foron avaliados 
negativamente. 
2) Os alumnos que teñan o francés pendente e non aproben polo procedemento descrito 
anteriormente ou ben non estean matriculados no curso superior a aquel que deben de superar 
deberán : 
-1. Realizar e entregar no prazo estipulado ( antes do mes de maio) unhas fichas de traballo / e ou 
libro de lectura que serán entregados no departamento de Francés. 
2- De non aprobar polo metodo anterior (realización dunhas fichas de traballo) o alumno deberá 
presentarse a unha proba (maio), na data que fixe a xefatura de estudios, que englobará 
actividades de comprensión e expresión escritas. 
3) Os alumnos que non aproben a materia en xuño poderán presentarse á proba extraordinaria 
de setembro, nas mesmas condicións que o exame de maio. 
b) Instrumentos de avaliación: 

Unha única proba que constará de dúas partes: comprensión escrita e expresión escrita. 
c) Criterios de cualificación : 
No caso de que o alumno aprobe polo procedemento a), a súa nota será a mesma que obteña no 
curso superior a aquel que debe de superar. 
Se o alumno tivera que realizar as fichas de traballo ou presentarse á proba de maio ou setembro, 
a súa cualificación será a correspondente á nota de dito traballo ou proba. 
O plan de traballo e seguimento do alumnado pendente será o seguinte: 
A xefa de departamento elaborará unhas fichas de revisión que o alumno (informado 
previamente a través dos seus titores) irá a recoller ao departamento. Facilitaráselles toda a 
axuda que precisen para a realización de ditas fichas, farase conxuntamente un horario de 
atención a pendentes, que se corresponderá cos momentos de lecer, pero o alumno deberá de 
comprometerse a ser constante, responsable e acudir, nas datas e nas horas establecidas ao 
departamento para seguir o plan de traballo. 

 

10.6 CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ESO E BACHARELATO 
 

1º curso ESO, segunda lingua estranxeira 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
- Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en 

textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre 
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do 
propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o devandito. 

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

- Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), 
condicións de vida e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro 
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual), e convencións sociais (costumes, tradicións). 
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- Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha 
petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus expoñentes 
máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual 
(introdución do tema, cambio temático e peche textual). 

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

- Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 
concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do 
contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen. 

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

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións cara a 
cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha 
linguaxe moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións ou 
vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule o 
devandito. 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves 
en forma de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre 
outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a 
reformulación ou explicación de elementos. 

- Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as 
normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 

- Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 
utilizando os expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos 
sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente 
e de mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, 
espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi 
frecuente). 

- Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e 
opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Pronunciar e entoar de 
maneira suficientemente comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se 
cometan erros de pronuncia esporádicos, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou 
aclaracións. Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en 
breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 
discurso para buscar palabras ou articular expresións e para reparar a comunicación. 
Interactuar de maneira 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. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
- Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun 
rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos 
concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico de uso frecuente. 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea 
xeral, os puntos máis relevantes e información importante do texto. Coñecer, e utilizar para a 
comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, condicións de vida e contorna, relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións 
sociais (costumes, tradicións). 

- Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un 
repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos sinxelos de uso 
común relativos á organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche 
textual). 

- Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas 
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados xerais 
asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 

- Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 
concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do 
contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen. 

 
- Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso común (p. ex. , %, ), e os seus significados asociados. 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
- Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara 

sobre temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os 
signos de puntuación máis frecuentes. 

- Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de 
estrutura simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada 
tipo de texto. 

- Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións 
sociais, respectando as normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos contextos 
respectivos. 

- Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual para organizar o texto escrito de maneira sinxela. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, 
e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante axustados ao contexto e á 
intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes). 

- Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións 
breves, simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e aplicar, de maneira 
suficiente, para que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (p. 
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ex. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p. ex. uso de maiúsculas e minúsculas), así 
como as convencións ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte 
dixital. 

 
 

2º curso ESO, segunda lingua estranxeira 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
- Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en 

textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre 
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do 
propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o devandito. 

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

- Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), 
condicións de vida e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro 
educativo, no ámbito público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da  voz, 
contacto visual), e convencións sociais (costumes, tradicións). 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, 
así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual (introdución do tema, 
cambio temático e peche textual). 

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

 
Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 

 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
seus significados e as súas intencións comunicativas xerais. 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións cara a cara 
como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 
moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións  ou 
vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monológicos ou 
dialógicos 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 
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explicación de elementos. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves en forma 
de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a 
reformulación ou explicación de elementos. 
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as normas de cortesía 
máis importantes nos contextos respectivos. 
Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos sinxelos de uso  
máis común para organizar o texto. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial  
e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi frecuente). 
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e opinións 
breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Pronunciar e entoar de maneira 
suficientemente comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se  cometan 
erros de pronuncia esporádicos, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o discurso para 
buscar palabras ou articular expresións e para reparar a comunicación. Interactuar de maneira 
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. 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun rexistro neutro 
ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos de temas 
de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso  
frecuente. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os 
puntos máis relevantes e a información importante do texto. Coñecer, e utilizar para a 
comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida  cotiá  
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, condicións de vida e contorna, relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións 
sociais (costumes, tradicións). 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos sinxelos de uso común relativos á 
organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche textual). 
Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados xerais asociados (p. ex. estrutura 
interrogativa para facer unha suxestión). 
Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio 
visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 
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),abreviaturas e símbolos de uso común (p. ex.   , %, e os seus significados asociados. 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro neutro ou informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis 
frecuentes. 
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos contextos respectivos. 
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 
máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual para 
organizar o texto escrito de maneira sinxela. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e 
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante axustados ao contexto e á 
intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións breves, 
simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e aplicar, de maneira suficiente, para 
que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (p. ex. punto, coma) e 
as regras ortográficas básicas (p. ex. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións 
ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 

 
3º curso ESO, segunda lingua estranxeira 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos habituais 
en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o devandito. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os 
puntos principais ou a información máis importante do texto. 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), condicións de vida e 
contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito 
público), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e convencións 
sociais (costumes, tradicións). 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha petición de 
información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, 
así como patróns discursivos de uso común relativos á organización textual (introdución do tema, 
cambio temático e peche textual). 
Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como os seus 
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significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 
Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e expresións que se descoñecen. 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións cara a cara 
como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 
moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións  ou 
vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule o 
devandito. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves en forma 
de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a 
reformulación ou explicación de elementos. 
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as normas de cortesía 
máis importantes nos contextos respectivos. 
Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos sinxelos de uso  
máis común para organizar o texto. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente e de 
mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial  
e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais de uso moi frecuente). 
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e opinións 
breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. Pronunciar e entoar de maneira 
suficientemente comprensible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro, se  cometan 
erros de pronuncia esporádicos, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 
Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o discurso para 
buscar palabras ou articular expresións e para reparar a comunicación. Interactuar de maneira 
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. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun rexistro neutro 
ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos de temas 
de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso  
frecuente. 
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Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os 
puntos máis relevantes e información importante do texto. Coñecer, e utilizar para a 
comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
de estudo e de traballo, actividades de lecer, condicións de vida e contorna, relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións 
sociais (costumes, tradicións). 

 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos sinxelos de uso común relativos á 
organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche textual). 

 
Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados xerais asociados (p. ex. estrutura 
interrogativa para facer unha suxestión). 

 
Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do contexto, con apoio 
visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen. 

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

 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro neutro ou informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis 
frecuentes. 
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía e de etiqueta máis importantes nos contextos respectivos. 
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 
máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual para 
organizar o texto escrito de maneira sinxela. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso frecuente, e 
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante axustados ao contexto e á 
intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes). 
Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións breves, 
simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e aplicar, de maneira suficiente, para 
que a mensaxe principal quede clara, os signos de puntuación elementais (p. ex. punto, coma) e 
as regras ortográficas básicas (p. ex. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións 
ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 
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4º curso ESO, segunda lingua estranxeira 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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 a escoitar. 
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. 

 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer), condicións de vida e 
contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas 
institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 

 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns discursivos de uso frecuente relativos á 
organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e peche 
textual). 

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

 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados 
cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, 
os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico. 

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

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono ou 
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 
solicita e intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos 
ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e se xustifican 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 o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita o que se dixo. 
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. 
Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
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sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións 
sociais, actuando coa debida propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes 
nos contextos respectivos. 
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 
máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para 
organizar o texto de maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia con respecto ao 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual, e 
empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores conversacionais de uso moi frecuente). 
Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opinións e 
puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións 
menos correntes haxa que adaptar a mensaxe. 

 
Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o acento 
estranxeiro, ou se cometan erros de pronuncia que non interrompan a comunicación, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 
Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente 
en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso 
para buscar expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar a comunicación en 
situacións menos comúns. 

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

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os 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 ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 
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. 
Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, incluídas 
manifestacións artísticas como a música ou o cinema), condicións de vida e contorna, relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas institucións), e 
convencións sociais (costumes, tradicións). 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como os patróns discursivos de uso frecuente relativos á 
organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio temático, e peche 
textual). 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas 
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p. 
e. estrutura interrogativa para facer unha suxestión). 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados 
cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, 
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os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico. 
Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como as 
abreviaturas e os símbolos de uso común (p. e. ☢, %, ☑), e os seus significados asociados. 
Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
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. 
Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto. 
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía e da netiqueta máis importantes nos contextos respectivos. 
Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 
máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para 
organizar o texto escrito de maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia con 
respecto ao contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual, 
e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao contexto e á 
intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos moi frecuentes). 

 
- Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que 
en situacións menos correntes e sobre temas menos coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 
Coñecer e aplicar, de maneira adecuada para facerse comprensible case sempre, os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p. e. o uso de 
maiúsculas e minúsculas, ou a separación de palabras ao final de liña), así como as convencións 
ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 

 
1º curso Bacharelato, segunda lingua estranxeira 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos de 
temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os 
propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional/laboral, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o devandito. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto. 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida 
(hábitat, estrutura socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, entre homes e 
mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual, proxémica), e convencións sociais (actitudes, 
valores). 
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Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso frecuente relativos á 
organización e ampliación ou reestruturación da información (p. ex. nova fronte a coñecida, 
exemplificación, resumo). 
Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como os 
significados asociados (por exemplo, unha estrutura interrogativa para expresar sorpresa. 
Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso frecuente cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 
Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer 
os significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, en que se 
intercambian informacións, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero suficiente 
os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacilacións 
para buscar expresións, pausas para reformular e organizar o discurso e sexa necesario 
repetir o dito para axudar o interlocutor a comprender algúns detalles. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais en forma de 
monólogo ou de diálogo breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos de que se dispón e limitando a expresión aos mesmos; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non se 
teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións 
sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e 
achegando información necesaria e pertinente, axustando de maneira adecuada a expresión 
ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e á canle de comunicación, e 
expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
expoñentes comúns de ditas funcións e os patróns discursivos habituais para iniciar e 
concluír o texto adecuadamente, organizar a información de maneira clara, ampliala con 
exemplos ou resumila. 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia da primeira lingua ou outras, sobre 
un amplo repertorio de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os elementos adecuados 
de coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso de maneira sinxela, pero 
eficaz. 
Coñecer e utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso frecuente. 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, se ben os 
interlocutores poden necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrumpan a 
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comunicación. 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a mensaxe cando 
as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións menos 
habituais ou en intervencións máis longas. 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder o turno de palabra, aínda 
que se poida necesitar a axuda do interlocutor. 

 
 

Bloque 3. Comprensión de los textos escritos 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e 
ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, tanto de carácter 
xeral como máis específico. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto. 
Coñecer e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos sociolingüísticos relativos á vida 
cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e ocio), condicións de vida e contorna 
socioeconómica, relacións interpersoais (xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), así como os aspectos culturais xerais 
que permitan comprender información e ideas presentes no texto. 
Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso frecuente relativos á 
organización e ampliación ou reestruturación da información (p. ex. nova fronte a coñecida, 
exemplificación, resumo). 

Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas 
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados 
(p. ex. unha estrutura interrogativa para expresar sorpresa). 
Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso frecuente cando o contexto ou o apoio visual facilitan a 
comprensión. 
Recoñecer as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación, 
así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis específicos (p. ex. &, ¥), e os seus 
significados asociados. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e 
mostrando un control razoable de expresións, estruturas e un léxico de uso frecuente, tanto 
de carácter xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou de 
interese. 
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Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos 
breves ou de media lonxitude, p. ex. refraseando estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos comunicativos similares, ou redactando borradores previos. 
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e achegando información necesaria 
e pertinente, axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista 
coa cortesía necesaria. 
Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
expoñentes comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito adecuadamente, organizar a información de maneira clara, ampliala 
con exemplos ou resumila. 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia da primeira lingua ou outras, sobre 
un amplo repertorio de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os elementos adecuados 
de coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso de maneira sinxela, pero 
eficaz. 
Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso frecuente. 
Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda que pode 
darse algunha influencia da primeira ou outras linguas; saber manexar os recursos básicos de 
procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos que se producen en textos de 
formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura en Internet. 

 

2º de Bacharelato, segunda lingua 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

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

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

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

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

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

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

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, en que se 
intercambian informacións, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero suficiente 
os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacilacións 
para buscar expresións, pausas para reformular e organizar o discurso e sexa necesario 
repetir o dito para axudar o interlocutor a comprender algúns detalles. 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais en forma de 
monólogo ou de diálogo breves ou de lonxitude media e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos de que se dispón e limitando a expresión aos mesmos; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non se 
teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 

 
Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relacións interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional/laboral, seleccionando e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao 
tema tratado e á canle de comunicación, e expresando opinións e puntos de vista coa 
cortesía necesaria. 

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

 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia da primeira lingua ou outras, sobre 
un amplo repertorio de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os  elementos 
adecuados de coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso de maneira sinxela, 
pero eficaz. 
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Coñecer e utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso frecuente. 

 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, se ben os  
interlocutores poden necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrumpan a 
comunicación. 

 
Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a mensaxe cando 
as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións menos 
habituais ou en intervencións máis longas. 

 
Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder o turno de palabra, aínda 
que se poida necesitar a axuda do interlocutor. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e 
ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos, 
ocupación ou traballo e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, tanto de carácter 
xeral como máis específico. 

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

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

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

 
Recoñecer e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas 
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados 
(p. ex. unha estrutura interrogativa para expresar sorpresa). 



Página 132 de 139  

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

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

 
 

Bloque 3. Produción de textos escritos 
 

Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e 
mostrando un control razoable de expresións, estruturas e un léxico de uso frecuente, tanto 
de carácter xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou de 
interese. 

 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos 
breves ou de media lonxitude, p. ex. refraseando estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos comunicativos similares, ou redactando borradores previos. 

 
Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e achegando información necesaria 
e pertinente, axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista 
coa cortesía necesaria. 

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

 
Mostrar un bo control, aínda que con algunha influencia da primeira lingua ou outras, sobre 
un amplo repertorio de estruturas sintácticas comúns, e seleccionar os  elementos 
adecuados de coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso de maneira sinxela, 
pero eficaz. 

 
Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso frecuente. 

 
Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda que pode 
darse algunha influencia da primeira ou outras linguas; saber manexar os recursos básicos de 
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procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos que se producen en textos de 
formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura en Internet (p. ex. 
abreviacións ou outros en chats). 

 
 

11. METODOLOXÍA 
 

A metodoloxía empregada ten como base un modelo de ensinanza comunicativo (cunha 
base fundamentalmente práctica, cuxa finalidade é o uso do idioma) e orientado á acción, que se 
centra non só nas competencias lingüísticas, senón en todas as capacidades que o individuo debe 
utilizar para se integrar eficazmente na comunidade da lingua que está a estudar. Parte dunha 
idea do alumno como usuario da lingua. 

Este enfoque ten como centro a realización de tarefas: na sociedade levamos a cabo 
tarefas (escribimos cartas, realizamos conversas, solicitamos información,  expresamos 
opinións...) e isto é o que debe aprender a facer o alumnado. 

Unha tarefa é calquera iniciativa para a aprendizaxe que implique a realización na aula de 
actividades de uso da lingua representativas das que se poden levar a cabo fóra dela, que estea 
estruturada pedagoxicamente, que estea aberta á intervención activa e ás achegas persoais dos 
que a executan, que requira deles, unha atención prioritaria ó contido das mensaxes e que lles 
facilite ocasión e momentos de atención á forma lingüística. 

As liñas xerais de actuación serán as seguintes: 
A produción oral traballarase fundamentalmente mediante a realización de jeux de rôle, o 

uso do francés como lingua de comunicación na aula e a realización de pequenas exposicións 
orais. A participación dos alumnos na aula debe incentivarse e valoraremos positivamente os seus 
esforzos por comunicarse en francés. Insistirase en que o alumnado empregue o francés (dentro 
das súas limitacións) para comunicarse co profesor e cos compañeiros. Fomentaremos unha 
pronuncia intelixible e certa fluidez en fórmulas habituais, evitando corrixir constantemente 
cuestións gramaticais ou fonolóxicas. Débense corrixir se interfiren na comunicación e a 
posteriori, unha vez realizada a tarefa, cando non afecte ó desenvolvemento desta. 

A comprensión oral traballarase mediante a realización de exercicios sistemáticos 
centrados na comprensión global e específica de documentos sonoros e audiovisuais. 
Procuraremos que os documentos utilizados estean dispoñibles en internet para que os alumnos 
poidan reescoitalos na casa se o desexan. Moitos alumnos desanímanse cando non entenden 
todo o que se di no documento á primeira, e deixan de esforzarse por intentar comprendelo, 
aínda que sexa so parcialmente. Insistirase na tolerancia da comprensión parcial e na 
perseverancia no esforzo de comprensión, reescoitando os documentos varias veces. Na aula, o 
profesor utilizará o francés como lingua de comunicación, o que supón unha exposición do 
alumno á lingua e unha práctica, polo tanto, desta destreza. Empregarase un vocabulario 
adecuado ó nivel dos alumnos e procurarase que a dicción sexa clara e que o ritmo non sexa moi 
rápido. 

A comprensión escrita. É a destreza na que os alumnos adoitan ter menos  dificultades. 
Sen embargo, algúns bloquéanse cando atopan algunha palabra descoñecida nos textos. 
Traballaremos estratexias que lles permitan inferir significados e recordarémoslles que non é 
necesario coñecer todas as palabras dun texto para comprender o seu significado global. 

A produción escrita é quizais a destreza máis difícil para os alumnos, que teñen tamén 
dificultades par expresarse de forma cohesionada e coherente na súa lingua materna. 
Traballaremos esta destreza fundamentalmente a partir de textos modelo que se analizarán para 
comprobar como se pode redactar un texto ben estruturado cuns coñecementos limitados do 
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idioma. Unha vez traballado o texto modelo e os elementos que fan del un bo texto o alumno 
deberá completar a tarefa establecida apoiándose nas expresións e estruturas traballadas. 

A aprendizaxe da gramática e do léxico. Os exercicios de gramática, ortografía ou léxico 
introduciranse en función dunha tarefa concreta, para axudar ó desenvolvemento desta, antes 
dela (como actividade de planificación) ou despois (como actividade de reforzo). Os alumnos 
realizarán este tipo de exercicios fundamentalmente fóra da aula Evitarase na medida do posible 
o uso de metalinguaxe gramatical nas explicacións e utilizaremos como punto de partida os 
coñecementos que os alumnos xa posúen noutras linguas. 

Para procurar o dinamismo na clase e evitar monotonía procuraremos alternar as tarefas 
relativas ás diferentes destrezas (aínda que daremos prioridade ás actividades de expresión e 
comprensión oral, máis difíciles de facer na casa) e fomentaremos as actividades comunicativas 
de tipo práctico e o máis lúdicas posible. 

Potenciaremos a motivación do alumnado (factor clave para a aprendizaxe do francés) 
mediante as seguintes estratexias: valorar os logros dos alumnos (aínda que non alcancen as 
expectativas), fomentar actividades participativas nas que o alumno sexa protagonista e teña 
oportunidade de falar, utilizar xogos didácticos, contribuír a un bo ambiente de clase mostrando 
un interese persoal polos alumnos, plantexar os obxectivos como alcanzables, propoñer 
exercicios voluntarios e valorar (especialmente nas tarefas de produción escrita) os aspectos 
positivos ademais de facer notar os erros. 

 

12. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Estes que a continuación figuran, son os libros de textos que se empregarán nos distintos 
niveis de ESO e Bacharelato. Inclúen os seus correspondentes CD e material audiovisual de 
apoio para soporte dixital: 

 

 
NIVEL LIBRO DE TEXTO 

1º curso ESO, 
segunda lingua 

Parachute 1: Livre de l´élève et Cahier d´exercices + CD + vidéos 
+ 
coffret pour la classe. Editorial Santillana 2014 

2º curso ESO, 
segunda lingua 

Parachute 2: Livre de l´élève et Cahier d´exercices + CD + vidéos 
+ 
coffret pour la classe. Editorial Santillana 2014 

3º curso ESO, 
segunda lingua 

Parachute 3: Livre de l´élève et Cahier d´exercices + CD + vidéos 
+ 
coffret pour la classe. Editorial Santillana 2014 

4º curso ESO, 
segunda lingua 

Parachute 4: Livre de l´élève et Cahier d´exercices + CD + vidéos 
+ 
coffret pour la classe. Editorial Santillana 2014 

1º curso 
Bacharelato, 
segunda lingua 

C´est à dire ! A1: Livre de l´élève + coffret audio + coffret 
numérique. Editorial Santillana 2014 

2º curso 
Bacharelato, 
segunda lingua 

C´est à dire ! A2: Livre de l´élève + coffret audio + coffret 
numérique. Editorial Santillana 2015 



 

 
 
 
 
 

13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A PRÁCTICA DOCENTE 
 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
Planificación 

 Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
 Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 

sesión de traballo. 

 Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os 
aspectos particulares de cada grupo. 

 Planifica as clases de maneira aberta e flexible. 
 Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente 

na aula. 
 Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula. 

 
 
 
 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

  Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 
estándares de aprendizaxe 

 Coordínase co profesorado de doutros departamentos. 



 

 
 
 
 
 

 
Motivación do 
alumnado 

 Dá a coñecer a planificación da práctica na aula proporcionando unha visión de conxunto 
ao comezo de 

cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo. 
 Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula. 
 Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novos. 
 Fomenta un bo ambiente na aula. 
 Promove a participación activa doalumnado. 
 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos. 
 Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado. 
 Organiza a aula para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas 

e proxectos. 
 Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novos que motiven ao 

alumnado. 

 
 
 
Traballo na aula 

 Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións 
anteriores. 
 Utiliza exemplos na introdución de novoscontidos. 
 Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo. 
 Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado. 
 Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo. 
 Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 
estándares de aprendizaxe 



 

 
 
 
 
 
Avaliación do 
proceso de 
ensino- 
aprendizaxe 

 Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas 
necesarias. 
 Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e 

actividades en xeral. 
 Establece medidas que permitan introducir melloras. 

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando 
os aspectos nos que 

o alumnado pode e debe introducir melloras. 
 Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula. 
 Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 
desenvolven durante 

as sesión de traballo. 
 Favorece os procesos deautoavaliación. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

  Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación. 
 Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos. 



 

14. INDICADORES DE LOGRO PARA O ALUMNADO 
1º curso ESO, segunda lingua 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 
 

CC 

 

BLOQUE 2: Produción de textos 

orais: expresión e interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

 
      

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 dos oíntes sobre o 

contido das mesmas se se articulan clara e 

lentamente. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas dunha 

maneira pouco clara, con algunhas 

pausas, con necesidade de repeticións 

e sen apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas dunha 

maneira clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de repeticións e sen 

apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas dunha 

maneira clara, con algunhas pausas, 

sen necesidade de repeticións e con 

apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, e 

responde a preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido 

das mesmas dunha maneira clara 

utilizando expresións previamente 

traballadas e apoiándose en xestos. 

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras 

e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

 
 

CCL 
 

- 
 
 

CSC 

Desenvólvese con dificultade en 

xestións e transaccións cotiás, dunha 

maneira pouco clara, con algunhas 

pausas, con necesidade de 

repeticións e sen apoio de xestos. 

Participa en interaccións sinxelas 

aparecendo nelas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando coa cultura francesa 

dunha maneira clara, con algunhas 

pausas, con necesidade de repeticións 

e sen apoio de xestos. 

Participa en interaccións sinxelas 

aparecendo nelas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando coa cultura francesa 

dunha maneira clara, con algunhas 

pausas, sen necesidade de repeticións 

e con apoio de xestos. 

Participa en interaccións sinxelas 

aparecendo nelas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando coa cultura francesa 

dunha maneira clara utilizando 

expresións previamente traballadas e 

apoiándose en xestos. 



 

3. Participa en conversacións informais breves, 

cara a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, en que establece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións de 

maneira sinxela e breve, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha actividade 

conxunta. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión e 

con problemas no uso de 

patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación adecuados. 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión, 

pero cun uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

Participa en conversacións 

cara a cara dunha maneira 

comprensible con patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

Participa en conversacións cara a 

cara dunha maneira totalmente 

comprensible con correctos patróns 

sonoros, rítmicos e de entoación. 

 

4. Desenvólvese de maneira simple nunha 

conversación formal ou entrevista (p. ex. para 

realizar un curso de verán), achegando 

CLC 
 

- 

Desenvólvese con dificultade 

nunha 

conversación formal ou 

Desenvólvese nunha 

conversación formal ou 

entrevista dunha maneira 

Desenvólvese con dificultade 

nunha conversación formal ou 

entrevista dunha maneira 

Desenvólvese con dificultade 

nunha conversación formal ou 

entrevista dunha maneira clara 



 

 
a información necesaria, expresando de CSC entrevista dunha maneira clara, con algunhas pausas, con clara, con algunhas pausas, sen utilizando expresións previamente 

maneira sinxela as súas opinións sobre temas  pouco clara, con algunhas necesidade de repeticións e sen necesidade de repeticións e con traballadas e apoiándose en xestos. 

habituais, e reaccionando de forma simple ante  pausas, con necesidade de apoio de xestos. apoio de xestos.  

comentarios formulados de maneira lenta e  repeticións e sen apoio de    

clara, sempre que poida pedir que se lle repitan  xestos.    

os puntos clave se o      

necesita.      

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
 
 

CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Identifica, coa axuda da imaxe, instrucións 

xerais de funcionamento e manexo de aparellos 

de uso cotián (p. ex. unha máquina 

expendedora), así como instrucións claras para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade básicas (p. ex. nun centro de 

estudos). 

 
 
 
 
 
 

CCL 

Identifica con dificultade 
instrucións xerais, coa axuda da 

imaxe. 

Identifica, coa axuda da imaxe, 
instrucións xerais. 

Identifica, sen ningunha 
dificultade, instrucións xerais 

coa axuda da imaxe. 

Identifica, sen apoio de 
imaxes, instrucións xerais. 

2. Comprende correspondencia persoal sinxela 

en calquera formato en que se fala dun mesmo; 

se describen persoas, obxectos, lugares e 

actividades; se narran acontecementos pasados, 

e se expresan de maneira sinxela sentimentos, 

desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

 
 
 
 

 
CCL 

Identifica con dificultade a función 
comunicativa de correspondencia 

persoal sinxela en calquera formato 
recoñecendo palabras, en textos 

escritos breves e sinxelos de temas 
familiares ou da súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
de correspondencia persoal sinxela 
en calquera formato recoñecendo 

palabras en textos escritos breves e 
sinxelos de temas familiares ou da 

súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
e comprende correspondencia 

persoal sinxela en calquera 
formato recoñecendo palabras e 
frases en textos escritos breves e 
sinxelos de temas familiares ou 

da súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
e comprende sen ningunha 
dificultade correspondencia 
persoal sinxela en calquera 

formato recoñecendo palabras e 
frases en textos escritos breves e 
sinxelos de temas familiares ou 

da súa contorna. 

3. Entende a idea xeral de correspondencia 

formal en que se informa sobre asuntos do 

 

CCL 

Identifica con dificultade a función 

comunicativa de correspondencia 

Identifica a función comunicativa 

de correspondencia formal 

Identifica a función 

comunicativa de 

Identifica a función 

comunicativa de 



 

 
seu interese no contexto persoal ou educativo 

(p. ex. sobre un curso de verán). 

 formal sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras, en textos 

escritos breves e sinxelos de temas 

familiares ou da súa contorna. 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en textos 

escritos breves e sinxelos de temas 

familiares ou da súa contorna. 

correspondencia formal 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en 

textos escritos breves e 

sinxelos de temas familiares 

ou da súa contorna. 

correspondencia formal 

sinxela en calquera formato 

recoñecendo palabras en 

textos escritos breves e 

sinxelos de temas familiares 

ou da súa contorna. 
4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 

importantes de textos xornalísticos moi breves 

en calquera soporte e sobre temas xerais ou do 

seu interese se os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 

mensaxe. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

Recoñece con moitas dificultades 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 

moita axuda visual e contextual para 
identificar o sentido global e o tema. 

Recoñece con pouca dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 
bastante axuda visual e contextual 
para identificar o sentido global e o 

tema. 

Recoñece con pouca dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso 

con pouca axuda visual e 
contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

Recoñece sen ningunha 
dificultade palabras e frases de 
textos xornalísticos moi breves 
tanto en soporte dixital como 

impreso con pouca axuda visual 
e contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

5. Entende información específica esencial  Identifica con bastante dificultade Entende con dificultade 
información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 
estruturados para a comprensión 
do sentido global e información 

esencial do texto. 

Identifica con pouca dificultade 
información específica esencial 

en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 

consulta claramente 
estruturados para a comprensión 
do sentido global e información 

esencial do texto. 

Identifica sen ningunha 
dificultade información 

específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 

referencia ou consulta 
claramente estruturados para a 
comprensión do sentido global e 

información esencial do texto. 

en páxinas web e outros materiais de  palabras e frases en páxinas web 

referencia ou consulta claramente CCL e outros materiais de referencia 

estruturados sobre temas relativos a - ou consulta claramente 

asuntos do seu interese (p. ex. sobre unha CAA estruturados sobre temas 

cidade), sempre que poida reler as seccións - familiares para a comprensión do 

difíciles. CSC sentido global e información 

  esencial do texto. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e relativa aos seus 

intereses ou afeccións (p. ex. para asociarse a un 

club internacional de mozos). 

 
 

CCL 
 

- 

Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal básica e 

relativa aos seus intereses ou 

afeccións marcando con moita 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 

Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal básica e 

relativa aos seus intereses ou 

afeccións 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 



 

 
 CAA dificultade os datos ou outro tipo 

de información persoal. 

marcando con algunha 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

marcando sen dificultade os datos 

ou outro tipo de información 

persoal. 

marcando case na súa 

totalidade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en que fai comentarios moi breves ou 

dá instrucións e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese, respectando as convencións e normas 

de cortesía e de etiqueta máis importantes. 

 
 
 
 

CCL 
 

- 

CD 

Escribe con moita dificultade notas e 

mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en que realiza comentarios moi 

breves ou dá instrucións e 

indicacións utilizando poucas das 

estruturas dadas. 

Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando con algunha 

dificultade as estruturas dadas. 

Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando as estruturas dadas. 

Escribe sen dificultade notas e 

mensaxes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en que realiza 

comentarios moi breves ou dá 

instrucións e indicacións 

utilizando na súa totalidade as 

estruturas dadas. 

3. Escribe correspondencia persoal breve en que 

se establece e mantén o contacto social (p. ex. 

con amigos noutros países), se intercambia 

información, se describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e experiencias persoais, e 

se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (p. 

ex. cancelar, confirmar ou modificar unha 

invitación ou uns plans). 

 
 
 

CCL 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

con moita dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve utilizando un léxico 

adecuado, pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

utilizando un léxico adecuado. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

sen dificultade e utilizando un 

repertorio de léxico adecuado 

case na súa totalidade. 

4. Escribe correspondencia formal moi básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, fundamentalmente 

para solicitar información, e observa as 

convencións formais e normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

CCL 
 

-  

CSC 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve con moita 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado, pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve sen dificultade e 

utilizando un repertorio de 

léxico adecuado case na súa 

totalidade. 
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2º curso ESO, segunda lingua 
 
 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 

cc 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Capta a información máis importante de 

indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de maneira 

lenta e clara (p. e. en estacións ou aeroportos), 

sempre que as condicións acústicas sexan boas 

e o son non estea distorsionado. 

 
 
 
 
 

CCL 

Capta a información máis 

importante de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara 

con dificultade e con necesidade de 

repeticións e con apoio xestual. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados 

de maneira lenta e clara con 

algunha dificultade e con 

necesidade de repeticións. 

Capta a información máis importante 

de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de 

maneira lenta e clara sen ningunha 

dificultade e con necesidade de 

repeticións. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e 

clara sen ningunha dificultade e 

sen necesidade de repeticións. 

2. Entende os puntos principais do que se lle di 

en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

(p. e. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 

espazos de lecer ou centros de estudos). 

 
 
 
 

CCL 

Entende os puntos principais do que 

se lle di en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas con bastante 

dificultade e con necesidade de 

repeticións e con apoio xestual. 

Entende os puntos principais do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas con 

apoio visual e con necesidade de 

repetición. 

Entende os puntos principais do que 

se lle di en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas con apoio 

visual e sen necesidade de 

repetición. 

Entende os puntos principais do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas e 

sen necesidade de repetición. 

3. Comprende, nunha conversación informal na 

que participa, descricións, narracións e opinións 

formulados en termos sinxelos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais 

de temas do seu interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente e se o 

interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular. 

 
 
 

CCL 

-  

CAA 

Ten dificultade en identificar as 

ideas principais nunha 

conversación informal con apoio 

visual, xestos e con necesidade de 

repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación informal con 

apoio visual, xestos e con 

necesidade de repetición. 

Identifica as ideas principais nunha 

conversación informal con apoio 

visual e xestos, sen necesidade de 

repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación informal 

sen apoio visual nin xestos. 
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4. Comprende, nunha conversación formal na 

que participa (p. e. nun centro de estudos), 

preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 

educativos, sempre que poida pedir que se lle 

repita, aclare ou elabore algo do que se lle 

dixo. 

 
 
 
 

CCL 

Ten dificultade en identificar as 

ideas principais nunha 

conversación formal con apoio 

visual, xestos e con necesidade de 

repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal con 

apoio visual, xestos e con 

necesidade de repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal con 

apoio visual e xestos, sen 

necesidade de repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal 

sen apoio visual nin xestos. 

5. Identifica as ideas principais de programas 

de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese articulados con lentitude e claridade 

(p. e. noticias ou reportaxes breves), cando as 

imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

 
 
 
 

 
CAA 

Ten dificultades en identificar as 

ideas principais de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese con necesidade 

destes apoios: visual, xestos e 

repeticións. 

Sabe identificar o sentido global e 

as informacións esenciais de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu interese 

con necesidade destes apoios: 

visual, xestos e/ou repeticións. 

Sabe identificar o sentido global e as 

informacións esenciais de programas 

de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese con necesidade de 

polo menos un destes apoios: visual, 

xestos ou repeticións 

Sabe identificar o sentido global 

e as informacións esenciais de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese sen necesidade de apoio 

visual, xestos nin repeticións. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 
 

CC 

 

BLOQUE 2: Produción De Textos Orais: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas xerais ou relacionados con 

aspectos básicos dos seus estudos, e responde 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

seu contido se se articulan clara e lentamente. 

 
 
 
 
 
 

 
CCL 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guion 

escrito, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o seu contido dunha 

maneira pouco clara, con 

algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e 

sen apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guion 

escrito, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o seu contido dunha 

maneira clara, con algunhas 

pausas, con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guion 

escrito, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o seu contido dunha 

maneira clara, con algunhas 

pausas, sen necesidade de 

repeticións e con apoio de 

xestos. 

Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guion escrito, e 

responde preguntas breves e sinxelas 

dos oíntes sobre o seu contido dunha 

maneira clara utilizando expresións 

previamente traballadas e 

apoiándose en xestos. 

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras 

e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

 
 
 

CCL 
 

- 
 

 
CSC 

Desenvólvese con dificultade 

en xestións e transaccións 

cotiás, dunha maneira pouco 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de repeticións 

e sen apoio de xestos. 

Participa en interaccións sinxelas 

aparecendo nelas numerosos 

aspectos sociolingüísticos 

básicos comparando coa cultura 

francesa dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e sen 

apoio de xestos. 

Participa en interaccións sinxelas 

aparecendo nelas numerosos 

aspectos sociolingüísticos 

básicos comparando coa cultura 

francesa dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, sen 

necesidade de repeticións e con 

apoio de xestos. 

Participa en interaccións sinxelas 

aparecendo nelas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando coa cultura francesa 

dunha maneira clara utilizando 

expresións previamente traballadas e 

apoiándose en xestos. 

3. Participa en conversacións informais breves, 

cara a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que establece contacto social, 

intercambia información e 

 
 

CCL 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión 

e con problemas no uso de 

Participa en conversacións cara a 

cara con algunha dificultade na 

comprensión 

pero cun uso de patróns 

Participa en conversacións 

cara a cara dunha maneira 

comprensible con patróns 

sonoros, rítmicos e de 

Participa en conversacións cara a 

cara dunha maneira totalmente 

comprensible con correctos 

patróns sonoros, rítmicos e de 
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expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 

discute os pasos que hai que seguir para realizar 

unha actividade 

conxunta. 

 patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación adecuados. 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

entoación adecuados. entoación adecuados. 

4. Desenvólvese de maneira simple nunha 

conversación formal ou entrevista (p. e. 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. 

 
 
 
 
 

CLC 
 

-  

CSC 

Desenvólvese con dificultade 

nunha conversación formal 

ou entrevista dunha maneira 

pouco clara, con algunhas 

pausas, con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

Desenvólvese nunha 

conversación formal ou 

entrevista dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e sen 

apoio de xestos. 

Desenvólvese con dificultade 

nunha conversación formal ou 

entrevista dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, sen 

necesidade de repeticións e con 

apoio de xestos. 

Desenvólvese con dificultade nunha 

conversación formal ou entrevista 

dunha maneira clara utilizando 

expresións previamente traballadas 

e apoiándose en xestos. 

 
 
 
 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 

 
 
 

CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións 

xerais de funcionamento e manexo de aparellos 

de uso cotián (p. e. unha máquina 

expendedora), así como instrucións claras para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade básicas 

(p. e. nun centro de estudos). 

 
 
 
 
 

CCL 

Identifica con dificultade 
instrucións xerais, con axuda da 

imaxe. 

Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións xerais. 

Identifica, sen ningunha 
dificultade, instrucións xerais 

con axuda da imaxe. 

Identifica, sen apoio de 
imaxes, instrucións xerais. 



Página 124 de 139  

 
      

2. Comprende correspondencia persoal sinxela 

en calquera formato na que se fala dun mesmo; 

se describen persoas, obxectos, lugares e 

actividades; se narran acontecementos pasados, 

e se expresan de maneira sinxela sentimentos, 

desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

 
 
 
 

 
CCL 

Identifica con dificultade a función 
comunicativa de correspondencia 

persoal sinxela en calquera formato 
recoñecendo palabras, en textos 

breves e sinxelos escritos de temas 
familiares ou da súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
de correspondencia persoal sinxela 
en calquera formato recoñecendo 

palabras en textos breves e sinxelos 
escritos de temas familiares ou da 

súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
e comprende correspondencia 

persoal sinxela en calquera 
formato recoñecendo palabras e 
frases en textos breves e sinxelos 
escritos de temas familiares ou 

da súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
e comprende sen ningunha 
dificultade correspondencia 
persoal sinxela en calquera 

formato recoñecendo palabras e 
frases en textos breves e sinxelos 
escritos de temas familiares ou 

da súa contorna. 

3. Entende a idea xeral de correspondencia  Identifica con dificultade a función Identifica a función comunicativa Identifica a función Identifica a función 

formal na que se lle informa sobre asuntos do CCL comunicativa de correspondencia de correspondencia formal sinxela comunicativa de comunicativa de 

seu interese no contexto persoal ou educativo  formal sinxela en calquera formato en calquera formato recoñecendo correspondencia formal correspondencia formal 

(p. e. sobre un curso de verán).  recoñecendo palabras, en textos palabras en textos breves e sinxelos sinxela en calquera formato sinxela en calquera formato 

  breves e sinxelos escritos de temas escritos de temas familiares ou da recoñecendo palabras en recoñecendo palabras en 

  familiares ou da súa contorna. súa contorna. textos breves e sinxelos textos breves e sinxelos 

    escritos de temas familiares escritos de temas familiares 

    ou da súa contorna. ou da súa contorna. 
4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 

importantes de textos xornalísticos moi breves 

en calquera soporte e sobre temas xerais ou do 

seu interese se os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 

mensaxe. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

Recoñece con moitas dificultades 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 

moita axuda visual e contextual para 
identificar o sentido global e o tema. 

Recoñece con pouca dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 
bastante axuda visual e contextual 
para identificar o sentido global e o 

tema. 

Recoñece con pouca dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso 

con pouca axuda visual e 
contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

Recoñece sen ningunha 
dificultade palabras e frases de 
textos xornalísticos moi breves 
tanto en soporte dixital como 

impreso con pouca axuda visual 
e contextual para identificar o 

sentido global e o tema. 

5. Entende información específica esencial en  Identifica con bastante dificultade Entende con dificultade 
información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 
estruturados para a comprensión 
do sentido global e información 

esencial do texto. 

Identifica con pouca dificultade 
información específica esencial 

en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 

consulta claramente 
estruturados para a comprensión 
do sentido global e información 

esencial do texto. 

Identifica sen ningunha 
dificultade información 

específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 

referencia ou consulta 
claramente estruturados para a 
comprensión do sentido global e 

información esencial do texto. 

páxinas web e outros materiais de referencia ou  palabras e frases en páxinas web e 

consulta claramente estruturados sobre temas CCL outros materiais de referencia ou 

relativos a asuntos do seu interese (p. e. sobre - consulta claramente estruturados 

unha cidade), sempre que poida reler as CAA sobre temas familiares para a 

seccións - comprensión do 
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difíciles. CSC sentido global e información 

esencial do texto. 

   

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e relativa aos seus 

intereses ou afeccións (p. e. para asociarse a un 

club internacional de mozos). 

 

 
CCL 

 

-  

CAA 

Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal básica e 

relativa os seus intereses ou 

afeccións marcando con moita 

dificultade os datos ou outro tipo de 

información persoal. 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa os 

seus intereses ou afeccións 

marcando con algunha 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal básica e 

relativa os seus intereses ou 

afeccións marcando sen 

dificultade os datos ou outro tipo 

de información persoal. 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa os 

seus intereses ou afeccións 

marcando case na súa 

totalidade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), nos que fai comentarios moi breves ou 

dá instrucións e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese, respectando as convencións e as 

normas de cortesía e da netiqueta máis 

importantes. 

 
 
 
 

CCL 
 

- 

CD 

Escribe con moita dificultade notas e 

mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

nos que realiza comentarios moi 

breves ou dá instrucións e 

indicacións utilizando poucas das 

estruturas dadas. 

Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), nos que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando con algunha 

dificultade as estruturas dadas. 

Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), nos que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando as estruturas dadas. 

Escribe sen dificultade notas e 

mensaxes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), nos que realiza 

comentarios moi breves ou dá 

instrucións e indicacións 

utilizando na súa totalidade as 

estruturas dadas. 

3. Escribe correspondencia persoal breve na que 

se establece e mantén o contacto social (p. e. 

con amigos noutros países), se intercambia 

información, se describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e experiencias persoais, e 

se fan e aceptan 

 
 
 

CCL 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

con moita dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

utilizando un léxico adecuado. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve 

sen dificultade e utilizando un 

repertorio de léxico adecuado 

case na súa totalidade. 



Página 126 de 139  

 
ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, 

confirman ou modifican unha invitación ou uns 

plans). 

     

4. Escribe correspondencia formal moi básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, fundamentalmente 

para solicitar información, e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

CCL 
 

-  

CSC 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve con moita 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve sen dificultade e 

utilizando un repertorio de 

léxico adecuado case na súa 

totalidade. 
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3º curso ESO, segunda lingua 
 
 

 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 

 
CC 

 

BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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 dos oíntes sobre o 

contido das mesmas se se articulan clara e 

lentamente. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guión 

escrito, e responde a preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas dunha maneira 

pouco clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de repeticións e sen 

apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guión 

escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas 

dos oíntes sobre o contido das 

mesmas dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e 

sen apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas, seguindo un guión 

escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas 

dos oíntes sobre o contido das 

mesmas dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, sen 

necesidade de repeticións e 

con apoio de xestos. 

Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas dunha 

maneira clara utilizando expresións 

previamente traballadas e apoiándose 

en xestos. 

2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en  Desenvólvese con dificultade en Participa en interaccións Participa en interaccións Participa en interaccións sinxelas 
xestións e transaccións cotiás, como son as  xestións e transaccións cotiás, dunha sinxelas aparecendo nelas sinxelas aparecendo nelas aparecendo nelas numerosos aspectos 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras  maneira pouco clara, con algunhas numerosos aspectos numerosos aspectos sociolingüísticos básicos comparando 
e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas CCL pausas, con necesidade de sociolingüísticos básicos sociolingüísticos básicos coa cultura francesa dunha maneira 
(saúdo e tratamento). - repeticións e sen apoio de xestos. comparando coa cultura comparando coa cultura clara utilizando expresións 

 CSC  francesa dunha maneira clara, francesa dunha maneira clara, previamente traballadas e apoiándose 

   con algunhas pausas, con con algunhas pausas, sen en xestos. 

   necesidade de repeticións e necesidade de repeticións e  

   sen apoio de xestos. con apoio de xestos.  

3. Participa en conversacións informais 

breves, cara a cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, en que establece 

 

CCL 

Participa en conversacións cara a 

cara con algunha dificultade na 

comprensión e con problemas no 

Participa en conversacións 

cara a cara con algunha 

dificultade na comprensión, 

Participa en conversacións 

cara a cara dunha maneira 

comprensible con patróns 

Participa en conversacións cara a 

cara dunha maneira totalmente 

comprensible con correctos patróns 
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contacto social, intercambia información e 

expresa opinións de maneira sinxela e breve, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 

discute os pasos que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 uso de patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación adecuados. 

pero cun uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

sonoros, rítmicos e de entoación. 

4. Desenvólvese de maneira simple nunha 

conversación formal ou entrevista (p. ex. 

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. 

 
 
 
 
 
 

CLC 

- 

CSC 

Desenvólvese con dificultade 

nunha conversación formal ou 

entrevista dunha maneira pouco 

clara, con algunhas pausas, con 

necesidade de repeticións e sen 

apoio de xestos. 

Desenvólvese nunha 

conversación formal ou 

entrevista dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio de 

xestos. 

Desenvólvese con 

dificultade nunha 

conversación formal ou 

entrevista dunha maneira 

clara, con algunhas pausas, 

sen necesidade de 

repeticións e con apoio de 

xestos. 

Desenvólvese con dificultade nunha 

conversación formal ou entrevista 

dunha maneira clara utilizando 

expresións previamente traballadas 

e apoiándose en xestos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 

 
 
 

CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Identifica, coa axuda da imaxe, instrucións 

xerais de funcionamento e manexo de aparellos 

de uso cotián (p. ex. unha máquina 

expendedora), así como instrucións claras para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade básicas 

(p. ex. nun centro de estudos). 

 
 
 
 
 

CCL 

Identifica con dificultade 
instrucións xerais, coa axuda da 

imaxe. 

Identifica, coa axuda da imaxe, 
instrucións xerais. 

Identifica, sen ningunha 
dificultade, instrucións xerais 

coa axuda da imaxe. 

Identifica, sen apoio de imaxes, 
instrucións xerais. 

2. Comprende correspondencia persoal sinxela 

en calquera formato en que se fala dun mesmo; 

se describen persoas, obxectos, lugares e 

actividades; se narran acontecementos pasados, 

e se expresan de maneira sinxela sentimentos, 

desexos e plans, e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

Identifica con dificultade a función 
comunicativa de correspondencia 

persoal sinxela en calquera 
formato recoñecendo palabras, en 
textos escritos breves e sinxelos de 

temas familiares ou da súa 
contorna. 

Identifica a función comunicativa 
de correspondencia persoal sinxela 
en calquera formato recoñecendo 

palabras en textos escritos breves e 
sinxelos de temas familiares ou da 

súa contorna. 

Identifica a función comunicativa 
e comprende correspondencia 

persoal sinxela en calquera 
formato recoñecendo palabras e 
frases en textos escritos breves e 
sinxelos de temas familiares ou 

da súa contorna. 

Identifica a función comunicativa e 
comprende sen ningunha dificultade 
correspondencia persoal sinxela en 

calquera formato recoñecendo 
palabras e frases en textos escritos 

breves e sinxelos de temas familiares 
ou da súa contorna. 

3. Entende a idea xeral de correspondencia  Identifica con dificultade a función Identifica a función comunicativa Identifica a función Identifica a función comunicativa de 

formal en que se informa sobre asuntos do seu  comunicativa de correspondencia de correspondencia formal sinxela comunicativa de correspondencia formal sinxela en 

interese no contexto persoal ou educativo (p. CCL formal sinxela en calquera en calquera formato recoñecendo correspondencia formal calquera formato recoñecendo 

ex. sobre un curso de verán). - formato recoñecendo palabras, en palabras en textos escritos breves e sinxela en calquera formato palabras en textos escritos breves e 
 CAA textos escritos breves e sinxelos sinxelos de temas familiares ou da recoñecendo palabras en sinxelos de temas familiares ou da súa 
 - de temas familiares ou súa contorna. textos escritos breves e contorna. 
 CSC da súa contorna.  sinxelos de temas familiares  

    ou da súa contorna.  

4. Capta o sentido xeral e algúns detalles 

importantes de textos xornalísticos moi 

breves en calquera soporte e sobre temas 

xerais ou do seu interese se os números, os 

 
 
 
 

CCL 

Recoñece con moitas dificultades 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 

moita axuda visual 

Recoñece con pouca dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 

bastante axuda visual e 

Recoñece con pouca dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto 
en soporte dixital como impreso 

con pouca 

Recoñece sen ningunha dificultade 
palabras e frases de textos 

xornalísticos moi breves tanto en 
soporte dixital como impreso con 
pouca axuda visual e contextual 
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nomes, as ilustracións e os títulos constitúen 

gran parte da mensaxe. 

 e contextual para identificar o 
sentido global e o tema. 

contextual para identificar o 
sentido global e o tema. 

axuda visual e contextual para 
identificar o sentido global e o 

tema. 

para identificar o sentido global e o 
tema. 

5. Entende información específica esencial 

en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente 

estruturados sobre temas relativos a 

asuntos do seu interese (p. ex. sobre unha 

cidade), sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 
 
 

 
CAA 

Identifica con bastante dificultade 
palabras e frases en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados 

sobre temas familiares para a 
comprensión do sentido global e 

información esencial do texto. 

Entende con dificultade 
información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 
estruturados para a comprensión 
do sentido global e información 

esencial do texto. 

Identifica con pouca dificultade 
información específica esencial 

en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 

consulta claramente 
estruturados para a comprensión 
do sentido global e información 

esencial do texto. 

Identifica sen ningunha dificultade 
información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 

estruturados para a comprensión do 
sentido global e información esencial do 

texto. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 

CC 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e relativa aos seus 

intereses ou afeccións (p. ex. para asociarse a un 

club internacional de mozos). 

CCL 

-  

CAA 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 

marcando con moita 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 

marcando con algunha 

dificultade os datos ou outro 

tipo de información persoal. 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal básica e relativa aos 

seus intereses ou afeccións 

marcando sen dificultade os 

datos ou outro tipo de 

información persoal. 

Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal básica e 

relativa aos seus intereses ou 

afeccións marcando case na súa 

totalidade os datos ou outro tipo de 

información persoal. 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en que fai comentarios moi breves ou 

dá instrucións e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese, respectando as convencións e normas 

de cortesía e de etiqueta máis importantes. 

CCL 

- 

CD 

Escribe con moita dificultade 

notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando poucas das 

estruturas dadas. 

Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando con algunha 

dificultade as estruturas dadas. 

Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en que 

realiza comentarios moi breves 

ou dá instrucións e indicacións 

utilizando as estruturas dadas. 

Escribe sen dificultade notas e 

mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en que realiza comentarios moi 

breves ou dá instrucións e indicacións 

utilizando na súa totalidade as 

estruturas dadas. 

3. Escribe correspondencia persoal breve en que 

se establece e mantén o contacto social (p. ex. 

con amigos noutros países), se intercambia 

información, se describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e experiencias persoais, e 

se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (p. 

ex. cancelar, confirmar ou modificar unha 

invitación ou 

uns plans). 

CCL 

- CSC 
Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve con moita dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve utilizando un léxico 

adecuado, pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal 

breve utilizando un léxico 

adecuado. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia persoal breve sen 

dificultade e utilizando un 

repertorio de léxico adecuado case 

na súa totalidade. 
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4. Escribe correspondencia formal moi básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, fundamentalmente 

para solicitar información, e observa as 

convencións formais e normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

CCL 
 

-  

CSC 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve con moita 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado, pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi 

básica e breve utilizando un 

léxico adecuado. 

Escribe a partir dun modelo 

correspondencia formal moi básica e 

breve sen dificultade e utilizando un 

repertorio de léxico adecuado case 

na súa totalidade. 

 

2º ciclo ESO, segunda lingua 
 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 

 
 

CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orais 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1. Capta os puntos principais de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara (p. e. por 

megafonía, ou nun contestador automático), 

sempre que as condicións acústicas sexan boas e 

o son non estea distorsionado. 

 
 
 
 
 

CCL 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados 

de maneira lenta e clara con 

dificultade e con necesidade de 

repeticións e con apoio xestual. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e 

clara con algunha dificultade e 

con necesidade de repeticións. 

Capta a información máis 

importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e 

clara sen ningunha dificultade 

con necesidade de repeticións. 

Capta a información máis importante 

de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de 

maneira lenta e clara sen ningunha 

dificultade sen necesidade de 

repeticións. 

2. Entende información relevante do que se lle di 

en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

(p. e. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 

espazos de lecer ou centros de estudos). 

 
 
 
 

CCL 

Entende información relevante do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas con 

bastante dificultade e con 

necesidade de repeticións e con 

apoio xestual. 

Entende información relevante 

do que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas 

con apoio visual e con 

necesidade de repetición. 

Entende información relevante 

do que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas 

con apoio visual sen necesidade 

de repetición. 

Entende información relevante do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas sen 

necesidade de repetición. 
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3. Comprende, nunha conversación informal na 

que participa, descricións, narracións, puntos de 

vista e opinións formulados de maneira simple 

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 

o interlocutor está disposto a repetir ou 

reformular o que dixo. 

 
 
 
 

 
CCL- 

CAA 

Ten dificultade en identificar as 

ideas principais nunha 

conversación informal con apoio 

visual, xestos e con necesidade de 

repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación informal 

con apoio visual, xestos e con 

necesidade de repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación informal 

con apoio visual e xestos, sen 

necesidade de repetición. 

Identifica as ideas principais nunha 

conversación informal sen apoio 

visual nin xestos. 

4. Comprende, nunha conversación formal ou 

entrevista na que participa (p. e. nun centro de 

estudos), preguntas sinxelas sobre asuntos 

persoais ou educativos, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados, sempre que 

poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle 

dixo. 

 
 
 
 

CAA 

Ten dificultade en identificar as 

ideas principais nunha 

conversación formal ou entrevista 

con apoio visual, xestos e con 

necesidade de repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal ou 

entrevista con apoio visual, 

xestos e con necesidade de 

repetición. 

Identifica as ideas principais 

nunha conversación formal ou 

entrevista con apoio visual e 

xestos, sen necesidade de 

repetición. 

Identifica as ideas principais nunha 

conversación formal ou entrevista sen 

apoio visual nin xestos. 

5. Identifica a información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese articulados con lentitude e claridade (p. 

e. noticias, documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes vehiculan gran parte da mensaxe. 

 
 
 
 
 
 

CAA 

Ten dificultades en identificar a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu interese 

con necesidade destes apoios: 

visual, xestos e repeticións. 

Sabe identificar o sentido global 

e as informacións esenciais de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese con necesidade destes 

apoios: visual, xestos e/ou 

repeticións. 

Sabe identificar o sentido global 

e as informacións esenciais de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese con necesidade de polo 

menos un destes apoios: visual, 

xestos ou repeticións. 

Sabe identificar o sentido global e as 

informacións esenciais de programas 

de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese sen necesidade de 

apoio visual, xestos nin repeticións. 
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15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR. ACTIVIDADES DE 
REFORZO.  
Medidas para alumnos con dificultades puntuais na materia: 
Reforzos puntuais a través de explicacións individualizadas durante a clase ou fóra dela. 

- Actividades e exercicios adicionais de repaso e consolidación. 
- Bibliografía adicional e relación de webs que permitan ós alumnos repasar e afondar nos 
aspectos máis complexos traballados na aula. 
Medidas para alumnos con necesidades educativas especiais: 
- Exención da materia de 2ª lingua estranxeira. 
- A adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación das unidades. 
- Adaptación de tempos e/ou materiais nas probas. 
Medidas de atención para o alumnado repetidor: 
- No caso de alumnos que xa superaron os obxectivos da materia de francés pero están repetindo 
por suspender outras materias, proporánselle actividades de ampliación, lecturas 
complementarias adaptadas ao seu nivel e tarefas cun maior grado de complexidade, para que 
poidan seguir mellorando a súa competencia comunicativa. 
- Os demais alumnos repetidores aplicaránselles as mesmas medidas ca aos non repetidores. 

 

16. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS que se traballarán 
no curso que corresponda. 

Os temas transversais sempre estiveron moi presentes na ensinanza das linguas 
estranxeiras , xa que aprender outro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas da vida 
cotiá, ó mesmo tempo que se compara a realidade estranxeira coa propia. Estes temas deben 
impregnar a actividade docente e estar presentes na aula de forma permanente, pois refirense a 
problemas e preocupacións fundamentais na nosa sociedade. A estes temas transversais 
engadimos dúas dimensións : a educación multicultural e a educación para Europa 

Dende o Departamento de francés traballaranse a comprensión lectora, a expresión oral  
e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 
emprendemento, e a educación cívica e constitucional. 
Tamén fomentaremos o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 
prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes 
ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 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. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 
visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
Fomentaremos, así mesmo, as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 

permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 
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creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 
crítico. 

A seguridade viaria tamén estará presente, promoveranse accións para a mellora da 
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as 
coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as 
e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e  se 
favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
A maneira en que se entenden todos eles queda reflexada nos obxectivos especificados a 
continuación. 

 Educación para a convivencia. 
Persigue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica presentes 
en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo mediante un esforzo 
formativo en dous direccións : 
O respecto á autonomía dos demais. 
O diálogo como forma de solucionar as diferenzas. 

 Educación para a saúde 
Basease nun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual, social e 
medioambiental. Plantea dous tipos de obxectivos: 
Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e enfermidades, e do 
modo de previlas ou curalas. 
Crear hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, prevención de 
accidentes, relación sen medo co persoal sanitario, etc. 

 Educación para a paz 
Non se pode separar da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o desarme, a 
non violencia, o desenrolo e a cooperación. Persigue estes obxectivos prácticos: 
Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de organismos 
comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e condutas prácticas. 
Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar. 

 Educación do consumidor 
Plantea, entre outros, estes obxectivos: 
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e os efectos individuais, 
sociais, económicos e medioambientais. 
Desenrolar un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do consumidor 
e as formas de facelos efectivos. 
Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente fronte ó 
consumismo e á publicidade. 

 Educación non sexista 
A educación para a igualdade se plantexa expresamente pola necesidade de crear dende a 
infancia e a primeira adolescencia unha dinámica correctora das discriminacións por motivos de 
sexo. Entre os seus obxectivos estean: 
Desenrolar a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade. 
Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na 
linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc. 
Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou non. 
Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 Educación ambiental 
Entre os seus obxectivos están os seguintes: 
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Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos principais 
problemas ambientais. 
Desenrolar conciencia de responsabilidade respecto do medio ambiente global. 
Desenrolar capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír ao seu deterioro, así 
como hábitos individuais de protección do medio. 

 Educación vial 
Propón dous obxectivos fundamentais: 
Sensibilizar ao alumnado sobre os accidentes e outros problemas de circulación. 
Adquirir conduzas e hábitos de seguridade vial como peóns e como usuarios de vehículos.ç 

 Educación para Europa 
Os seus principais obxectivos son: 
Adquirir unha cultura en xeografía, historia, linguas e institucións europeas. 
Desenrolar a conciencia de identidade europea e a asunción progresiva da cidadanía europea cos 
seus valores, dereitos e obrigacións. 
Preparar para a cooperación cívica, tecnolóxica e profesional entre os europeos. 

 Educación multicultural 
A educación multicultural, ou intercultural, ven esixida pola crecente intercomunicación das 
culturas, e a fan máis urxente os brotes de racismo e xenofobia observados ante a crecente 
presenza entre nos de inmigrantes racial e culturalmente diferentes. Algúns dos seus obxectivos 
son os seguintes: 
Espertar o interese por coñecer outras culturas diferentes coas súas crenzas, institucións e 
técnicas. 
Desenrolar actitudes de respecto e colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

 
TEMAS TRANSVERSAIS NO BACHARELATO 
Educación para a paz e a convivencia entre persoas e culturas. 
Reflexión sobre a Europa do século XXI. 
O respecto ás diferenzas e a tolerancia fronte á diversidade de linguas, países e maneiras de vivir. 
Homes/mulleres: o valor da amizade, da convivencia e do reparto en termos de igualdade. 
Educación para a cidadanía: traballar e estudar en Europa. 
Educación vial: en cidade e en estrada. A pé e en coche. Vantaxes e inconvenientes do uso dos 
transportes en común. Reflexión sobre o respecto ás normas de seguridade: o cinto de 
seguridade, o casco, limitación de velocidade. 
Educación para o consumidor: reflexión e comparación dos hábitos de consumo (persoais e dos 
compañeiros) dos produtos dos medios de comunicación. A importancia da liberdade individual 
no desenrolo da persoa: facer e xustificar unha elección, seleccionar e dosificar os programas de 
televisión. Comprender o poder da publicidade e saber reaccionar fronte a certas mensaxes 
publicitarias. Saber ser crítico fronte ao mundo das marcas e da roupa a prezos elevados. 
Comprender as mensaxes subliminais da publicidade. Non xulgar aos outros polo seu aspecto 
exterior, as súas roupas ou as xentes que frecuentan. 
Educación para a cidadanía: o racismo e a xenofobia: análise dos discursos racistas e dos indicios 
de xenofobia nas actitudes da xente, os textos escritos e os documentos visuais. Tolerancia 
fronte ós distintos puntos de vista e opinións. Respecto ás xentes de tódolos grupos sociais, 
razas, crenzas ou relixións. 
Educación para o emprego do tempo libre: o lecer de aproveitalo para descubrir xentes, paisaxes 
e costumes diferentes ós nosos. 
Educación para o medio ambiente: reflexión sobre os problemas da natureza e os 
comportamentos que se desprenden deles: condutas relacionadas coa velocidade, o ruído, o 
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lume, a utilización da auga, o tratamento do lixo, o abuso dos aerosois ou de produtos que 
conteñen compoñentes químicos. 
Educación para a saúde: reflexión sobre o perigo de consumir medicamentos sen receita. 
Actitude clara contra a droga. Saber actuar en situacións de urxencia ou accidentes. Comprender 
a importancia de sentirse ben fisicamente para sentirse mellor con un mesmo. 

 
Procuraremos ter presente nas nosas clases, algunhas das seguintes datas sinaladas: 

 20 de novembro: Día Universal da Infancia. 
 25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 
 Do 1 ao 11 de decembro de 2017: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia. 
 3 de decembro: Día Internacional das Persoas con Dicapacidade. 
 10 de decembro:: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
 30 de xaneiro: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 
 8 de marzo: Día Internacional da Muller. 
 12 de marzo: Semana da francofonía 
 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 
 Do 5 ao 9 de marzo: Semana da Prensa. 
 7 de abril: Día Mundial da Saúde. 
 Entre o 23 e o 27 de abril: Semana do libro. 
 9 de maio: Día de Europa. 
 Do 14 ao 18 de maio: Semana das Letras Galegas. 
 5 de xuño: Día Mundial do Ambiente. 

 
Ademais, traballaremos especialmente as seguintes datas pola súa relación directa coa nosa 

materia: 
 
 

 Antes das vacacións de Nadal: tradicións francesas destas datas. Les marchés de Noël. 
 2 de febreiro: La Chandeleur. 
 Marzo: Semana da prensa e da francofonía. 
 1 de Abril: Poisson d’Avril. 
 O 1º de maio, día dos traballadores. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
Consideraranse como válidas todas aquelas actividades que favorezan a interacción dos alumnos, 
os motiven e axuden na aprendizaxe, coma por exemplo: 

 A utilización de vídeos didácticos. 
 A utilización de fragmentos de películas debidamente preparados para a súa explotación 

pedagóxica na aula. 
 As cancións e os xogos. 
 Concurso de gastronomía francesa, coa participación activa por parte dos alumnos 

estudando as receitas e preparando os pratos. 
 A posibilidade de establecer contactos directos entre os nosos alumnos e nativos 

franceses que visiten algún lugar próximo ao noso centro. 
 A posibilidade dunha viaxe cultural a París. 
 Contactos a través de Internet (chats, e-mails) con rapaces francófonos do mundo 

enteiro. 
 A posibilidade de visitas culturais sempre que se produza algún acontecemento cultural 

relacionado con Francia ou calquera outro país francófono. 
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 Participación en actividades relacionadas con festas ou tradicións propias da cultura 
francófona: la Chandeleur, la Fête de la Francophonie, le Poisson d’Avril… 

 A asistencia ao cine ou a algunha representación teatral. 
 Festival de fin de curso: interpretación de pequenas obras de teatro e cancións. 

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.  
Este curso nas aulas de terceiro disporemos de ordenador e videoproxector (con acceso a 
internet), co que poderemos integrar cada vez máis as TIC no ensino da lingua francesa. Tamén 
poderemos solicitar calquera das aulas de informática das que dispón o centro. 
Con respecto ás actividades que faremos grazas ó uso das novas tecnoloxías, prepararanse 
exercicios de explotación de diferentes sitios web de interese (museos e monumentos, cidades 
ou rexións, institucións, cantantes, cadenas de televisión e radio, prensa, etc.), buscas do tesouro 
na rede, exercicios jclic e hotpotatoes, etc. Os alumnos utilizarán ferramentas informáticas para 
preparar traballos, exposicións, gravar vídeos, intercambiar correspondencia con alumnos 
franceses, facer videoconferencias. Utilizaranse blogs para xestionar parte das tarefas que se 
realizarán durante o curso. 

 

19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.  
Dependendo do curso, poderase contribuir ao proxecto lector mediante a lectura dalgún libro 
en francés. 

 

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNS DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

No departamento farase un seguimento mensual do cumprimento da programación e 
dependendo dos resultados deste seguimento, levaranse a cabo as modificacións convenientes. 
Os propios alumnos tamén poden participar nesta tarefa mediante as enquisas de 
satisfacción, os resultados académicos, as suxestións formuladas ao longo do curso e as 
disconformidades obtidas nos formularios de avaliación. 

 
i. Os criterios de avaliación da PD. 

ii. Cumprimento da PD. 
iii. Respeto xeral dos diferentes puntos da PD. 
iv. Coherencia entre a PD e os obxectivos que debemos acadar. 
v. Coherencia dos contidos mínimos esixibles. 

vi. Pertinencia e adaptación do método pedagóxico. 
vii. Eficacia da metodoloxía. 

viii. Calidade e coherencia dos recursos propostos. 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Pilar Villaverde García, 

Ferrol, a 30 de outubro de 2020 
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ANEXO I 

ADDDENDA: ADAPTACIÓN COVID-19 

1. TEMPORALIZACIÓN DESTA ADENDA 

Primeiro trimestre do curso 2020-21 

2. OBXECTIVOS DESTA ADDENDA: 

Adaptar esta programación didáctica, deseñada para o ensino presencial, á situación de 
pandemia coa finalidade de continuar co seu desenvolvemento no caso de ter que recurrir 
ao ensino non presencial. 

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 
planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019-2020. 

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019-
2020 e da avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e 
aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 
avaliación inicial. 

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento 
de todo o alumnado. 

3. ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES QUE 
NON SE ADQUIRIRON NO CURSO 2019-2020 

 
1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 B1.3. Comprender o sentido 

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

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

escoitar o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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Bloque 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 B2.3. Intercambiar de xeito 

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

 

 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. 

 
 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 
 CD 

 

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 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. 

 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 

Bloque 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 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. 

 B4.3. 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 

 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. 

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

 SLEB4.4.  
 Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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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. 

 

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. 

Bloque 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 
PLURILINGÜE 
 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. 

 

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

linguas. 

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

      básicos e traballados        
previamente. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

CD 
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2º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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

 

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

volver escoitar o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 

Bloque 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 B2.3. 

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

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

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

idade e o seu nivel escolar. 

 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. 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para 
entender e facerse entender. 

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

 
 B3.4. 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. 

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

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

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 

Bloque 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

 B4.3. 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. 

 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. 

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

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 CD 

Bloque 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 
PLURILINGÜE 
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   SLEB5.3. Nas actividades de aula, 
pode explicar o proceso de 
produción de textos e de 
hipóteses de significados 
tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias 
noutras linguas. 

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

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

 CCL 
 CAA 

 CCEC 

 
3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 B1.3. Comprender 

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

 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 describa de xeito moi 
breve e sinxelo persoas, 
obxectos e paisaxes. 

 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 

 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. 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa formal na que 
participa (por exemplo, nun 
centro docente),  preguntas 
sinxelas sobre asuntos persoais 
ou educativos (datos 
  persoais, 
intereses, preferencias e gustos 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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persoais, gustos e hábitos, 
materias que cursa, etc.), 
adecuado ao seu nivel escolar, 
actuando, de ser o caso, como
 mediación 
lingüística. 

 B1.7. Comprender a información 
esencial de pasaxes curtas 
gravadas, que conteñan 
conversas, narracións e/ou 
descricións predicibles, 
e de presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico 
moi básico, e o apoio de
 imaxes moi 
redundantes, que traten sobre 
asuntos da vida cotiá e de 
necesidade inmediata, 
previamente traballados, e que 
estean pronunciadas con 
lentitude e claridade, aínda que 
sexa necesario escoitalas máis 
dunha vez. 
 

persoais, etc.), sempre que 
poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se 
lle dixo. 

 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. 

Bloque 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 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. 

 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 

 

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

 

 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 

 

Bloque 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 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 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e 
versión final), a partir de 
modelos moi estruturados e 
con axuda previa na aula. 

 B4.4. Producir  textos curtos a 
partir de modelos sinxelos e 
básicos, actuando, de ser o 
caso, como mediación 
lingüística (adecuada ao seu 
nivel escolar) e cun formato 
preestablecido, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada 
do texto. 

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). 

 SLEB4.4. 
Escribe correspondencia formal 
moi básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas, 
ou a entidades comerciais, 
fundamentalmente para 
solicitarinformación, respectando 
as convención. 

 CD 

 

 
4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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. 

 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

Bloque 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 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 

 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. 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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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. 

temas habituais, dando a súa 
opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta 
directamente, e 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave, se o necesita. 

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

 

 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 

Bloque 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

 B4.4. 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 convención 
ortográfic as básicas e os 
signos de puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións e 

 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. 

 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 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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estruturas sinxelas e un 
léxico de uso frecuente. 

presentación limpa e 
ordenada. 

 
1º BACHARELATO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 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. 

 B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 
información moi relevante 
e sinxela de presentacións 
ben estruturadas sobre 
temas familiares e 
predicibles, e de programas 
de televisión tales como 
informativos, entrevistas 
ou anuncios, sempre que as 
imaxes sexans 
uficientemente 
redundantes para facilitar a 
comprensión. 

 

 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. 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal na 
que participa, opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas a unha 
velocidade lenta ou media, 
sobre diversos asuntos 
cotiáns ou de interese 
persoal, así como a 
expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos 
de temas habituais ou de 
actualidade, e se a persoa 
interlocutora está disposta 
a repetir ou reformular o 
dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 B2.2. Coñecer e saber 

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

 B2.5. Intercambiar 
información e opinións, dar 
instrucións, describir e 
narrar acontecementos 

 SLEB2.2. Toma parte en 
conversas formais ou 
entrevistas de carácter 
educativo ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais 
nestes 
contextos, intercambiando 
información relevante 
sobre feitos concretos, 
pedindo instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, suscitando de 
xeito sinxelo e con  
claridade os seus puntos de 
vista, e xustificando 
brevemente as súas accións, 

opinións e plans. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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sinxelos, xustificar 
brevemente os motivos de 
accións e planos, formular 
hipóteses, facer suxestións 
e argumentar de 

Bloque 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 B3.3. Comprender 

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

 B3.4. Recoñecer a estrutura 
das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar 
e data; asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo 
da  carta, despedida e  
sinatura), e comprender un 
repertorio elemental e 
básico        de        expresión 
fixas de confirmación ou 
denegación, obriga, 

coñecement 
       o, necesidade e permiso     
utilizadas para a concesión 
dunha bolsa, a 

confirmación dun 
pedimento, a reserva dun 
hotel, etc. 
 

 SLEB3.3. Identifica a 
información máis 
importante en instrucións 
sobre o uso de aparellos ou 
de programas informáticos 
de uso habitual, e sobre a 
realización de actividades e 
normas de seguridade
 ou de convivencia no 
ámbito público e educativo. 

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

Bloque 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 B4.2. Completar 

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

 B4.4. 
Producir 
correspondencia formal 
para solicitar ou dar 
información relativa a bens 
e servizos, a partir de 
modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación 

lingüístic 
a (adecuada ao seu nivel 
escolar), de ser o caso, 
cunha presentación do 
texto limpa e ordenada. 

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

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

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte dixital, textos de 
estrutura clara, breves ou 
de extensión media, sobre 
asuntos cotiáns ou temas 
de interese persoal ou 
educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando os recursos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e 
amosando un control 
razoable de estruturas e un 
léxico de uso frecuente de 
carácter xeral. 

 

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

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

 

 

4. ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL 
DA AREA COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E 
NECESIDADES DO ALUMNADO 

A principios de outubro de 2020, realizouse unha avaliación inicial para todos os cursos da 
ESO  e para 1º e 2º de Bacharelato co obxectivo de coñecer o nivel que ten o alumnado na 
materia de francés. Os resultados foron os seguintes: 

1º de ESO: O total de alumnos/as é de 16 e houbo: MOI BEN (0); BEN (2); REGULAR (5); MAL 
(7); MOI MAL (2). Todos/as realizaron a avaliación inicial. 

2º de ESO: O total de alumnos/as é de 27 e houbo: MOI BEN (3); BEN (8); REGULAR (5); MAL 
(9); MOI MAL (1). Houbo unha persoa que non realizou a avaliación inicial por absentismo 
escolar. 

3º de ESO: O total de alumnos/as é de 8 e houbo: MOI BEN (0); BEN (1); REGULAR (5); MAL 
(2); MOI MAL (0). Todos/as realizaron a avaliación inicial. 

4º de ESO: O total de alumnos/as é de 7 e houbo: MOI BEN (1); BEN (4); REGULAR (1); MAL 
(1); MOI MAL (0). Todos/as realizaron a avaliación inicial. 

1º de BACH: O total de alumnos/as é de 9 e houbo: MOI BEN (2); BEN (4); REGULAR (2); MAL 
(1); MOI MAL (0). Todos/as realizaron a avaliación inicial. 

2º de BACH: O total de alumnas é de 5 e houbo: MOI BEN (3); BEN (2); REGULAR (0); MAL 
(0); MOI MAL (0). Todos/as realizaron a avaliación inicial. 
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5. INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS Á 
PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21 

1º de ESO: Comezaremos co libro de texto e co caderno de exercicios livre de l’élève et 
cahier d’exercices Parachute niveau 1 da editorial Santillana e iremos seguindo o ritmo 
marcado polas unidades do libro. Así mesmo, engadiranse actividades extra coma cancións e 
vídeos na plataforma YouTube para aumentar a motivación do alumnado. 

2º de ESO: Comezaremos co libro de texto e co caderno de exercicios livre de l’élève et 
cahier d’exercices Parachute niveau 2 da editorial Santillana. Así mesmo, repasaremos a 
pronunciación dos diptongos franceses, as materias escolares, os artigos partitivos e as 
contracións de preposición máis artigos, a formación dos verbos regulares. 

3º de ESO: Comezaremos co libro de texto e co caderno de exercicios livre de l’élève et 
cahier d’exercices Parachute niveau 3 da editorial Santillana. Así mesmo, repasaremos a 
pronunciación dos diptongos franceses, as materias escolares, a expresión das preferencias, 
repasaremos os verbos en presente e impartiremos os verbos en pasado composto. 

4º de ESO: Comezaremos co libro de texto e co caderno de exercicios livre de l’élève et 
cahier d’exercices Parachute niveau 4 da editorial Santillana. Así mesmo, repasaremos a 
pronunciación dos diptongos franceses, a descripción física e moral e o pasado composto. 

1º de BACH: Comezaremos co libro de texto e co caderno de exercicios livre de l’élève et 
cahier d’exercices niveau A1 da editorial Santillana. Deste xeito, repasaremos contidos 
básicos coma a presentación, a pronunciación dos diptongos franceses, o alfabeto, os 
números do 0 – 10.000, os artigos definidos e indefinidos, a frase negativa, os días da 
semana, os meses do ano e os verbos en presente e en pasado composto. 

2º de BACH: Continuaremos co libro de texto e co caderno de exercicios do ano pasado, 
durante o primeiro trimestre: livre de l’élève et cahier d’exercices niveau A1 da editorial 
Santillana. Retomaremos as ensinanzas dende a unidade 9 ata a unidade 12. Así mesmo, 
reforzaremos e ampliaremos contidos sobre os artigos partitivos, os verbos en presente, en 
futuro simple, diálogos en restaurantes e hoteis, etc. 

6. PLAN DE REFORZO 

Realizaranse tarefas globalizadas para a posta en práctica de todas as competencias, o uso 
das TICs como recurso didáctico, actividades que favorezan a autoaprendizaxe e a 
investigación mediante proxectos de traballo, entre otras. 

Adaptaranse ás necesidades individuais do alumnado derivadas do resultado da avaliación 
inicial. 

Extenderase durante o 1º trimestre. 
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7. ADAPTACIÓN NECESARIAS Á DOCENCIA NON PRESENCIAL 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta. 

a) Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais (modalidade ensino 
telemático) 

A docencia realizarase a través da Aula Virtual cos cursos creados para a materia de francés e 
para os seguintes niveis: 

1º ESO 

2º ESO  

3º ESO 

4º ESO 

1º BACHARELATO 

2º BACHARELATO 

 

 

A parte disto, a docencia realizarase a través da plataforma Edixgal para 1º de ESO e as 
reunións co alumnado terán lugar vía Cisco Webex. 

b) Metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena (modalidade ensino mixto) 

O alumnado en corentena será contactado mediante correo electrónico de seu, de pais ou 
de titores legales para informar das tarefas, traballos e probas que debe realizar na aula 
virtual. 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial 

O alumnado será avaliado tendo en conta varios aspectos: entrega de tarefas e de traballos, 
así como a realización de probas telemáticas. Tamén se avaliará a súa participación durante 
as reunións a través de Cisco Webex. 

d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza 
telemática 

Non todo o alumnado ten acceso a internet e os que o teñen, non disponen todos dun 
equipo axeitado para conectarse e seguir o ensino telemático. A estas familias, ao igual que 
o pasado curso, intentaremos facilitarlles os equipos. No caso de non poder prestar equipos 
a todo o alumnado, facilitaráselle as tarefas en papel. 

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimiento continuo do 
curso polo alumnado 

Controlarase semanalmente o acceso e actividade de cada alumno/a á aula virtual no caso 
de suspensión da actividade lectiva. 
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Asdo: Pilar Villaverde 

García, Ferrol, a 30 de 

outubro de 2020 

 


