
 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

DE FRANCÉS 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

IES RICARDO MELLA 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

2 
 

ÍNDICE 

1. Introdución e contextualización 3 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 6 

3. Obxectivos para os cursos 11 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable 12 

• Temporalización  29 

• Grao mínimo de consecución para superar a material 29 

• Procedementos e instrumentos de avaliación 29 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 143 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian empregar 151 

7. Criterios de cualificación e promoción do alumnado 152 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 154 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 161 

10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seus resultados 162 

11. Medidas de atención a diversidade 162 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballaran no curso que corresponda 162 

13. Actividades complementarias e extraescolares 163 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos 

resultados académicos e procesos de mellora 163 

15. Indicadores de logro 165 

16. Perda do dereito á avaliación continua 191 

17. Proxecto lector 191 

18. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior  192 

19. Adaptación da programación en función da situación sanitaria  193 

 ANEXO I – Plans de Reforzo e Recuperación  194 

 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

3 
 

1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral: 

 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o 

conxunto de obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e 

resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas 

reguladas pola citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de decembro, establece o 

currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos 

obxectivos, competencias, contidos e criterios de avaliación, estándares e resultados de 

aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o carácter oficial e a 

validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refire esta Lei Orgánica. Non 

obstante, dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes 

desenvolverán e complementarán, no seu caso, o currículo e as medidas de atención á 

diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás características 

do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atender a todo o alumnado. 

 

De acordo co artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria 

consiste en acadar que os alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, 

especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico  e tecnolóxico; 

desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparalos para a súa 

incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o 

exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns. 
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O Seminario de Francés está composto por Anabela Rodríguez Puga (xefa do 

departamento). O reparto de alumnos e horas en cada grupo é o seguinte: 

 

 

CURSO Nº GRUPOS Nº ALUMNOS Nº HORAS 

1ºESO A - 2ªLE 1 19 2 

2ºESO A - 2ªLE 1 18 2 

3º ESO A – 2ªLE 1 9 2 

4ºESO A – 2ªLE 1 9 3 

1º BAC – H/C 1 10 2 

CICLO SUPERIOR 

AD2 

1 20 9 

TOTAL 6 85 20 
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O IES Ricardo Mella presenta unha gran homoxeneidade dende o punto de vista sociocultural, aínda 

que a procedencia do alumnado é heteroxénea porque provén dunha área xeográfica ampla. Unha 

gran parte das familias do noso alumnado vive no medio rural sendo a agricultura subsidiaria dentro 

dos ingresos familiares. 

En canto a diferenzas de xénero e traballo os pais desenvolven na súa maioría actividades 

pertencentes ó sector secundario, seguido aínda que de lonxe polo sector terciario, e unha baixa 

porcentaxe do sector primario. A maioría das nais son amas de casa, tarefa que combinan cos 

labores agrícolas para o autoconsumo. Unha baixa porcentaxe adícase ó sector secundario e 

terciario. En canto ó nivel de estudos a maioría das nais e pais posúen estudios primarios e 

secundarios observando que esta porcentaxe é superada polas nais. Un porcentaxe dos pais ten 

estudos universitarios e unha porcentaxe algo menor das nais. Este feito incide directamente na 

capacidade dalgunhas  familias para acompañar o proceso de formación das súas fillas e fillos. 

A maioría do alumnado procede de centros públicos. O alumnado de 1º ESO ven dos centros 

adscritos. O alumnado de bacharelato é basicamente o que estuda a ESO no noso centro, ou 

desprazados do IES Carlos Casares e outros centros. O alumnado de ciclos é de procedencia máis 

variada. Aos ciclos formativos de nivel superior o alumnado accede con estudos xa que poden ser 

os bacharelatos actuais e incluso alumnos con estudos universitarios. 

Das enquisas realizadas extráense datos que xustifican de novo os resultados negativos, xa que 

aínda que o alumnado desexaría cursar estudos con éxito as horas adicadas son escasas e as 

circunstancias sociais son un factor que non o favorece os bos resultados académicos. Todos estes 

aspectos definen dunha maneira clara as perspectivas do alumnado. A maioría inclínase  máis ó 

mercado laboral que á realización de estudos universitarios. Dada a implantación dos ciclos neste 

centro un alto porcentaxe dos alumnos de segundo de bacharelato prefiren cursar ciclos formativos 

superiores a ir a universidade. Entre os cursos da ESO a porcentaxe repártese á metade entre ciclos 

de grao medio e superior e bacharelato. 

Vigo é principalmente a cabeceira dunha comarca industrial Actúa de centro de expansión industrial 

da comarca no ámbito da Ría de Vigo e os concellos limítrofes, e que ten dinámica propia en algúns 

sectores industriais. O centro atópase na estrada Vella a Madrid. O seu mercado máis inmediato é a 

comarca industrial de Vigo e a súa poboación especialmente as parroquias adxacentes o centro. As 

xentes da zona complementan a miúdo un salario industrial ou do sector servicios co traballo agrícola 

de autoconsumo. 

Existe transporte público centrado na cidade, con estación de autobuses con líneas 

intercomarcais e nacionais. Estando as parroquias regularmente comunicadas. O concello ten unha 

notable taxa de desemprego sobre a poboación total da comarca, e tamén unha alta porcentaxe de 
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poboación sen primeiro emprego As dificultades socioeconómicas e culturais, ademais das escasas 

oportunidades de ter contacto coa cultura fóra do centro nalgúns casos inciden no rendemento 

académico do noso alumnado e nas súas expectativas respecto ao futuro. 

 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e 

escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, Neste marco, a formación 

lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os 

medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, 

ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos doutras linguas, e achegar ao 

patrimonio literario e cultural que estas propician. 

Por outra banda no contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de 

obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo 

integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as 

estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades 

lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 

proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles 

aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, 

o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra 

lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser 

transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos 

descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que 

ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa 

e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión 

social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

 

A Unión europea defínese a si mesma como unha comunidade multilingüe. Neste contexto 

esta programación ten como finalidade mostrar a posibilidade ao alumnado de descubrir 

esta multiculturalidade. Dado que o centro está situado nun medio semi- rural, e o nivel 

socioeconómico das familias é medio baixo, a relación do alumnado con outros países e 

outras culturas é limitado. 

 

Un dos principais obxectivos desta programación é facerlles descubrir as vantaxes de 
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aprender outra lingua, neste caso de orixe románica e darlles a coñecer todo o universo 

enriquecedor da Francofonía. 

 

Baixo as directrices dadas polo Marco Común de Referencia das Linguas e tendo en conta 

a competencias básicas seguirase esta programación coa finalidade de aprender Francés 

e entender e admitir unha nova cultura. Pois o poder comunicarse, e ter relación cun país e 

a súa cultura, coñecer cousas sobre esta fai que os adolescentes sexan máis tolerantes, 

máis comprensivos e estean máis interesados en coñecer outras 

realidades. O noso principal obxectivo e que o alumnado acade unha competencia 

comunicativa, tanto escrita como oral, que lle permita actuar adecuadamente nun contexto 

sociocultural, por exemplo nunha visita turística, nunha entrevista, etc. 

 

Ademais é evidente que o bo proceder no ensino dunha lingua estranxeira fainos entender 

mellor as nosas linguas maternas e axúdanos a aprender outra lingua nun futuro. 

 

Hai que destacar a importancia que se lle dará a autonomía do alumnado: son eles os que 

se verán un día nunha situación de comunicación real, entón son eles os que teñen que 

aprender e arriscarse nunha comunicación. 

 

Ao iniciar esta etapa de educación secundaria obrigatoria, o alumnado entrará posiblemente 

en contacto por primeira vez coa segunda lingua estranxeira. Nos primeiros cursos 

familiarizarase o alumnado con ela para a súa utilización en situacións de comunicación 

sinxelas e, progresivamente, lograr un dominio comunicativo suficiente para desenvolverse 

en situacións sinxelas e habituais da vida cotiá, e tamén noutras conectadas coas súas 

motivacións e intereses. 

 

As competencias claves que se deben traballar na nosa materia son: 

2.1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que 

conforman esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua 

determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e 

aplícanse á aprendizaxe doutros coñecementos. 
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2.2. Competencia en matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao permitir 

enfrontarse a textos de tipoloxías variadas nos que podan figurar non só elementos 

lingüísticos senón tamén elementos icónicos, gráficos, fotográficos; etc. É competencia 

desta materia desenvolver a capacidade do alumnado para a interpretación de textos 

descontinuos e súa capacidade para explicalos. 

 

2.3. Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe ao tratamento da información e competencia dixital ao ter como 

unha das súas metas proporcionar coñecementos e destrezas para a busca e selección de 

información relevante de acordo con diferentes necesidades, así como para a súa 

reutilización na produción de textos orais e escritos. A busca e selección de moitas destas 

informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización de Internet. O emprego 

guiado destas buscas constituirá un medio para o desenvolvemento da competencia dixital. 

O currículo inclúe, ademais, o uso de  soportes electrónicos na composición de textos, un 

dos contidos básicos desta materia. O coñecemento dos sistemas e modo de operar as 

tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado 

para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas finalidades. 

 

2.4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación 

do mundo e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á 

construción de coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta 

competencia básica. 

 

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar ao alumnado para 

seguir adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa 

e progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación 

da área de francés coa competencia para aprender a aprender. 

2.5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia 
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comunicativa, contribúe decisivamente a desenvolver a competencia social e cidadá, 

entendida como un conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o 

respecto e o entendemento entre as persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse 

cos outros, a comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por 

outra parte, a educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta 

competencia: a constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e 

a valoración de todas as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de 

comunicación e de representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que 

se analizan os modos mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes 

estereotipadas do mundo, co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. 

 

2.6. Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Aprender a usar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual. 

 

2.7. Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Esta competencia supón apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento 

persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias (adaptacións) contribúen 

de forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación 

a un patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións 

esenciais do ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender 

a linguaxe literaria, valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que 

naceron, pero, sobre todo, ser capaz de gozar da lectura. 

 

En cada curso, os contidos están estruturados en catro bloques entendidos, non obstante, 

como un todo inseparable na práctica da competencia comunicativa: 

 

Os bloques 1 e 2 refírense ás habilidades, tamén denominadas actividades lingüísticas, e 

ás estratexias que as poñen en funcionamento. Entre estas atópase a iniciación á actividade 

de mediación informal, como medio de entendemento intercultural. 
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O bloque 3 establece os coñecementos da lingua e as estratexias de aprendizaxe 

necesarias para realizar as actividades lingüísticas ou destrezas e, finalmente, o bloque 4 

refírese aos aspectos relacionados cos costumes, formas de relación social, usos, actitudes, 

valores, crenzas e particularidades dos países nos que se fala a lingua estranxeira. Cómpre 

sinalar o valor esencial deste bloque para promover a tolerancia e a aceptación de formas 

de vida diferentes cunha perspectiva pluricultural. 

 

Os métodos escollidos conteñen tamén uns consellos de estratexias de aprendizaxe, que 

permiten aos alumnos diversificar as súas formas de aprender, axudándolles con 

numerosas técnicas de memorización, e de pronuncia ao longo das leccións. 

 

Xunto coa competencia en comunicación lingüística, aquí desenvólvese a competencia para 

aprender a aprender, con habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma. 

 

Ao longo de tódolos cursos, traballarase cos alumnos a realización dunhas actividades de 

grupo de formatos variados como sondaxes, investigacións, xogos de rol, etc. Deste modo, 

os alumnos van adquirindo uns valores como a cooperación, no cadro dunha perspectiva 

comunicativa e accional. 

O ensino da segunda lingua estranxeira participa así na adquisición da competencia social 

(coñecerse e valorarse, expresar as propias ideas e escoitar as alleas). 

 

Durante toda a etapa da ESO, os alumnos traballarán na clase a competencia cultural e 

artística. Pois en todo momento, faranse referencia e traballos sobre toda a cultura 

francófona. 

 

Así tamén a nosa materia presenta unha capacitación no mundo físico, tanto en 

coñecemento como en interacción pois dende os xogos, os viaxes, pasando polos mapas, 

e estudo das costumes, todo colabora para desenrolar esta capacidade. 

 

Poderíamos destacar tamén o traballo dende o punto de vista da competencia matemática 

pois a medida que usamos as regras gramaticais hai un traballo de indución 

- dedución no que a lóxica para resolver problemas, buscar solucións é un aspecto a 
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potenciar. 

 

Coa avaliación persoal presente en tódolos cursos, a presenza da auto avaliación 

traballamos de maneira moi concreta a iniciativa persoal, pois o alumno aprende a facer 

autocrítica, a marcarse metas, a solucionar problemas e buscar solucións para facerse 

entender nunha situación de comunicación real. Tamén temos que destacar a grande 

presenza da competencia dixital no ensino das linguas, potenciando tamén así outras 

competencias como a autonomía persoal, a cultural e artística, etc. 

 

 

 

3. Obxectivos para os cursos 

o Comprender a información global e específica dos textos orais de comunicación 

habituais, procedentes de medios de comunicación audiovisual utilizando claves 

lingüísticas e non lingüísticas. 

o Expresarse oralmente de forma sinxela en intercambios comunicativos de aula. 

o Expresarse por escrito de forma sinxela e correcta acerca das actividades cotiás. 

o Comprender a información de carácter xeral e específica de textos escritos para 

satisfacer necesidades básicas, comprender e facerse comprender. 

o Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira para mellorar a 

participación en intercambios comunicativos e na comprensión dos textos. 

o Interese, respecto e valoración crítica da forma de vida e outros aspectos culturais e 

sociais dos países onde se fala esta lingua. 
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4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable 

4.1. 1º ESO 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ 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 

▪ B1.1. Comprender preguntas 

 e 

informacións sinxelas relativas á 

información persoal moi básica (nome, 

idade, gustos, etc.), así como 

instrucións e peticións elementais 

relativas ao comportamento na aula. 

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os 

▪ 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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

referenciais sobre o tema. 

– Identificación de palabras clave. 

– Adaptación da escoita á súa finalidade 

(global e/ou específica). 

– Identificación dos recursos lingüísticos 

ou temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado probable das 

palabras ou das frases que descoñece, 

a partir do contexto e das experiencias e 

os coñecementos transferidos desde as 

linguas que coñece á lingua estranxeira. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial 

ou vaga nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da 

comprensión oral, reescoitando o texto 

gravado ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. 

▪ B1.4. Memorización de 

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 coñecementos previos 

sobre a situación (quen fala a quen, con 

que intencións, onde e cando) que dan 

lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos 

transferidos desde as linguas que 

coñece. 

B1.3.Comprender o sentido global e as 

informacións específicas máis 

relevantes de mensaxes orais sinxelas 

e moi básicas (por exemplo, seguir 

instrucións ou indicacións,

 identificar persoas,  obxectos e lugares 

descritos cun 

SLEB1.2. Comprende frases e 

expresións habituais 

relacionadas con necesidades 

inmediatas (números, datas, 

prezos, etc.) e temas con que 

teña moita familiaridade, e 

segue instrucións e consignas 

de aula. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

SLEB1.3. Comprende o sentido 

global e a información máis 

relevante de textos orais breves 

(instrucións e comunicados) 

con estruturas previamente 

traballadas, léxico moi común 

Relacionado con necesidades 

inmediatas, procedentes de 

medios audiovisuais ou de 

internet, sempre que se fale de 

xeito pausado e 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

expresións orais breves significativas 

(saúdos, despedidas, consignas de 

aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.). 

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. 

ben articulado, e poida volver 

escoitar o dito. 

 

▪ SLEB1.4. Comprende a 

información esencial en 

conversas breves e moi 

sinxelas nas que participa, que 

traten sobre temas familiares 

como, por exemplo, un/unha 

mesmo/a, a familia, a escola, o 

tempo libre, ou a descrición 

moi básica dunha persoa, un 

obxecto ou un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o 

destinatario e a finalidade da 

produción ou da interacción. 

▪ B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, 

aínda que se cometan erros  de 

pronuncia polos que as persoas 

interlocutoras teñan que solicitar 

repeticións para entender a mensaxe. 

SLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula, amosa unha 

actitude positiva polo uso da 

lingua estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, 

esforzándose por 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

– Adecuación do texto ao destinatario, 

ao contexto e á canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos necesarios  

para lograr a intención comunicativa 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa idea

ou as ideas principais, e a súa 

estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos 

previos sobre modelos e secuencias

 de 

interacción, e elementos  

lingüísticos previamente asimilados 

e memorizados. 

– Expresión da 

Mensaxe con claridade, coherencia 

básica e estrutura 

▪ B2.2. Interactuar  de xeito sinxelo 

 en intercambios claramente 

estruturados, utilizando formulas 

 moi básicas relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos e 

presentacións, colaborando para 

entender e facerse entender. 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito

 intelixible información sobre si mesmo/a 

e sobre accións e nocións (horarios, 

 datas, 

cantidades) moi habituais da vida diaria, 

usando un repertorio básico de palabras 

e frases moi simples memorizadas, e 

facéndose comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite que se 

repita ou repetir o dito. 

▪ B2.4. Dar e obter 

utilizala aínda que teña que 

recorrer a outras linguas para 

pedir axuda ou aclaracións. 

 

▪ SLEB2.2. Fai e responde 

intelixiblemente e con accións 

colaborativas, preguntas  

sinxelas sobre si mesmo/a e 

sobre actividades moi comúns 

da vida diaria e do tempo libre 

en situacións de 

comunicación significativas 

para a súa idade e o seu nivel 

escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. 

Desenvólvese entendendo o 

Suficiente e facéndose 

entender en situacións moi 

habituais relacionadas con 

necesidades 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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 

Version máis modesta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente  

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Compensación das carencias 

lingüísticas mediante procedementos 

lingüísticos e paralingüísticos 

– Lingüísticos: 

– Modificación de 

Palabras de significado parecido. 

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. 

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 

SLEB2.5. Preséntase edá e 

obtén 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión. 
Uso da lingua maternal ou 
"estranxeirización" de palabras da lingua 
meta. 
Petición de axuda. 
Paralingüísticos: 
Sinalación de obxectos, uso de deícticos 
ou realización de accións que aclaran o 
significado. 
Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal). 
Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, 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. 

 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. 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ 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) 

▪ 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 

▪ 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 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

– 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, 

pronunciación e significado a partir de 

modelos escritos e expresións orais 

coñecidas 

non coñecidas. 

▪ B3.2. Seguir instrucións básicas e 

comprender avisos, obrigas e 

prohibicións moi sinxelas e predicibles, 

e traballadas previamente. 

▪ B3.3. Comprender información 

relevante e previsible en textos breves, 

moi sinxelos e ben estruturados, con 

conectores moi básicos e relativos a 

temas da propia experiencia. 

▪ B3.4. Comprender textos propios 

de situacións  cotiás 

Próximas como invitacións, 

felicitacións, notas, avisos, billetes de 

transporte, entradas, etiquetas ou 

xogos coñecidos. 

contan con apoio visual.  

SLEB3.3. Comprende 

información básica e sinxela 

de 

correspondencia persoal 

breve na que se fala  de si 

mesmo/a e sobre gustos, 

preferencias e intereses 

referidos a temas moi cotiáns e 

propios da súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.4. Comprende 

información esencial e localiza 

información específica en 

material informativo sinxelo 

como menús, horarios, 

catálogos e listas de prezos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das 

propias competencias xerais e 

comunicativas, co fin de realizer 

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 inmediata 

necesidade. 

B4.4. Producir textos curtos a partir de 

modelos sinxelos e 

▪ 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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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 

Version máis modesta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

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. 

SLEB4.3. Escribe notas, 

listaxes, tarxetas postais, 

felicitacións e mensaxes en 

soporte dixital moi sinxelas e 

breves, relativas a 

necesidades inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

SLEB4.4. Escribe 

correspondencia moi breve e 

sinxela, a partir dun modelo, 

substituíndo unha palabra ou 

expresión por outra para unha 

funcionalidade ou tarefa 

determinada (felicitar, 

informar, preguntar, etc.) tanto 

de forma manuscrita como en 

formato dixital, cunha 

presentación limpa e 

ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Recursoaos coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e locucións, do tipo 

"agora volvo", "paréceme ben", 

etc.). 

Revisión: 

Identificación de problemas, erros e 

repeticións. 

Atención ás convencións ortográficas e 

aos signos de puntuación. 

Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 

Reescritura definitiva. 

   

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

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas 

▪ B5.1.Discriminar patrons  sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de 

uso máis básico, recoñecendo o seu 

 significado 

▪ SLEB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, 

produce con suficiente 

intelixibilidade 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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 

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 

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 

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. 

 

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 ▪ CCL 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

visibles: hábitos, horarios, actividades ou 

celebracións máis significativas; 

condicións de  vida elementais (vivenda); 

relacións interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), comida, lecer, 

deportes, comportamentos proxémicos 

básicos, lugares máis habituais, etc.; e a 

costumes, valores e actitudes moi 

básicos e máis evidentes sobre aspectos 

propios da súa idade nos países onde se 

fala a lingua estranxeira. 

Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas elementais e máis

 significativas nos costumes cotiáns 

entre os países onde se fala a  lingua 

estranxeira e o noso. 

Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

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, 

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. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.4. Comprende e 

comunica o propósito 

solicitado na tarefa ou ligado a 

situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar 

información sobre datos 

persoais, felicitar, invitar, etc.) 

utilizando adecuadamente as 

estruturas sintáctico- 

discursivas e o léxico 

necesarios, moi básicos e 

traballados previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

25 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e 

teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia,

  folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos 

que se varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valorando as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

▪ SLEB5.5.  Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos  ou culturais, e 

valora as competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

B5.5. Funcións comunicativas iniciación e 

mantementode relacións persoais e 

sociais básicas propias da súa idade.  

Descrición de calidades físicas e 

abstractas moi básicas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

Narración de acontecementos e 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

Expresión do coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

– Expresión da vontade, a intención, a orde, 

a autorización e a prohibición. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

– Expresións fixas, enunciados 

fraseolóxicos moi básicos e moi 

habituais (saúdos, despedidas, 

preguntas  por 

Preferencias e expresión sinxelas de 

gustos) e léxico sobre temas 

relacionados con contidos moi 

sinxelos e predicibles doutras áreas do 

currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 
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TEMPORALIZACIÓN - GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA – PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos e instrumentos 

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. 

SLEB1.2. Comprende frases e 

expresión habituais relacionadas 

con necesidades inmediatas 

(números, datas, prezos, etc.) e 

temas cos que teña moita 

familiaridade e segue instrucións 

e consignas de aula. 

Ao longo de todo o 

curso 

1. Captar e recoñecer unha 

información xeral emitida 

en mensaxes orais ou 

escritas breves nun entorno 

familiar para o alumno. 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e)Traballos específicos 
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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. 

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. 
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SLEB2.1 Na maioría das 

actividades de aula, amosa 

unha actitude positive 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. 

Ao longo 

curso 

de todo o 1. Producir mensaxes 

orais e escritas de carácter 

práctico e cotiá, e 

respectando as normas 

básicas da gramática. Isto 

supón a correcta 

utilización dos verbos en 

tódalas súas persoas, 

tanto a nivel oral como 

escrito. 

2. Obter de forma 

comprensiva e autónoma 

unha información global. 

3. O anterior supón o 

manexo dos 

correspondentes grupos 

fonéticos de ditongos, 

nasais e consoantes. 

4. Aplicar funcións 

discursivas, estruturas e 

entoacións axeitadas en 

situacións 

contextualizadas 

a) Probas orais 

b) Observación directa 

c) Actividades na aula 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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SLEB3.1 Comprende con 

fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu 

interese 

Ao longo de todo 

o curso 

1. Producir mensaxes 

orais e escritas de carácter 

práctico e cotiá, 

respectando as normas 

básicas da gramática. 

2. Comprender 

información básica 

específica da materia 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula  

e)Traballos específicos 

SLEB3.2  Comprende avisos, 

obrigas e prohibicións básicas 

e predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con 

apoio visual. 

SLEB3.3 Comprende 

información básica 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. 
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SLEB3.4 Comprende 

información esencial e localiza       

información específica  en  

material informativo sinxelo 

como menús, horarios, 

catálogos e listas de prezos. 

   

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. 

SLEB4.2 Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal moi básica 

e relativa aos seus datos 

persoais e intereses ou 

afeccións (nome, idade, 

enderezo, gustos, etc). 

Ao longo 

curso 

de todo o 1. Elabora de maneira 

autónoma diferentes 

modelos de textos coas 

súas 

características básicas 

(formato, vocabulario) e 

coa adecuada intención 

comunicativa. 

2. Aplica funcións 

discursivas, estruturas 

axeitadas en situacións 

contextualizadas. 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula. 

e) Traballos específicos. 
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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 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. 
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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. 

Ao longo 

curso 

de todo o 1. Coñece e usa os 

correspondentes grupos 

fonéticos de ditongos, 

nasais e consoantes. 

2. Comprende o 

propósito comunicativos 

das diferentes 

producións tanto orais 

como escritas. 

3. Comprende e 

interpreta criticamente 

aspectos culturais 

relativos a Francia e a 

francofonía. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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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. 

   

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. 
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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. 
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4.2. 2º ESO 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

B1.1. Uso de estratexias de comprensión 

das mensaxes orais: 

Uso do contexto verbal e non verbal, e 

dos coñecementos previos  sobre a 

situación (quen fala a quen, con que 

intencións, onde e cando)  que dan lugar 

a inferencias do  significado baseadas  no 

contexto; 

Uso dos coñecementos referenciais 

sobre o tema. 

Identificación de palabras clave. 

Adaptación da escoita á súa finalidade 

(global e/ou específica) 

Identificación dos recursos lingüísticos 

ou temáticos adquiridos 

B1.1. Comprender preguntase 

informacións relativasá información 

persoal e públicamoibásica 

(identificación persoal, gustos, etc.), así 

como instrucións e peticiónselementais 

relativas ao comportamentoe 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 

SLEB1.1. Comprende 

preguntas básicas moi 

sinxelas e habituais sobre 

asuntos persoais ou 

educativos (información 

básica de carácter persoal, 

Solicitudes de enderezo 

sinxelas a lugares moi 

coñecidos, etc.) sempre que 

se fale de xeito pausado e 

ben articulado, e se repita 

se o necesita. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

– 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.). 

sobre a situación (quen fala a quen, con 

que intencións, onde e cando) que dan 

lugar a inferencias do significado 

baseadas no contexto, e as experiencias 

e os coñecementos transferidos desde 

as linguas que coñece. 

B1.3. Comprender o sentido global e as 

informacións específicas máis 

Salientables de mensaxes orais sinxelas e 

moi básicas (por exemplo, onde e cando 

ocorre algo, seguir instrucións ou 

indicacións, identificar persoas que posúe 

algo, obxectos elugares descritoscun 

vocabulariobásico, etc.) emitidas cara a 

cara, gravadas ou en soporte multimedia, 

sobre situacións habituais de 

comunicación, se se fala moi amodo e 

con moita claridade. 

 

SLEB1.2. 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 
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 B1.4. Comprender o esencial en 

conversas moi básicas e breves sobre 

temas cotiáns habituais e de necesidade 

inmediata, previamente traballados, 

relativas ao ámbito persoal e público moi 

elemental, sempre que se fale con 

lentitude, articulando de forma clara e 

comprensible. 

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 presents moi 
habituais, sempre que se 
fale de xeito moi pausado e 
ben articulado, e poida 
volver escoitar o dito. 
SLEB1.4. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a 
descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto 
ou un lugar, e estados de 
saúde, sensacións e 
sentimentos moi 
elementais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Bloque 2. Produción de textos orais  

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 

context e á canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos necesarios  

para lograr a intención comunicativa  

Execución: 

Percepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

Activación dos coñecementos previos 

sobre modelos e secuencias de 

interacción, e elementos lingüísticos 

previamente asimilados e memorizados. 

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. 

▪ 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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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

–Expresión da 

Mensaxe con claridade e coherencia 

básica, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos 

modeloseás fórmulas de cada tipo de 

texto memorizados e traballados na 

clase previamente. 

Reaxuste da tarefa (emprender unha 

version 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. 

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. 

SLEB2.2. 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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de significado 

parecido. 

Definición ou paráfrase dun termo ou 

expresión. 

Uso da lingua maternal ou "estranxeiriz 

ar" 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 cuasiléxicos (hum, 

puah, etc.) de valor comunicativo. 

 

 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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

  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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

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. 

 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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

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, intensive 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. 

 

▪ 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. 

 

▪ SLEB3.1. Comprende con 

fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu 

interese. 

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 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 

comprensiónde 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. 

▪ B3.3. 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

candoteña certa dificultade. 

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. 
SLEB3.4. Comprende 
información esencial e 
localiza información 
específica en material 
informative 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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

▪ 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. 

▪ 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, 

instruciónse 

Indicacións moi básicas relacionadas 

con actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 

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. 

SLEB4.2. Completa un 

cuestionario sinxelo 

coninformación persoal moi 

básica e relativa aos seus 

datos persoais, aos seus 

intereses ou ás súas 

afeccións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

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 

version máis modesta) ou da mensaxe 

(limitar o que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos dispoñibles. 

–Recurso aos coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e locucións, do tipo 

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

–Revisión: 

–Identificación de problemas, erros e 

repeticións. 

▪ 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. 

▪ SLEB4.3. 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  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Atención ás convencións ortográficas e 

aos signos de puntuación. 

Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

 de forma manuscrita como 

en formato dixital, cunha 

presentación limpa e 

ordenada. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

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

▪ 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. 

▪ B5.1. Discriminar patrons 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. 

▪ SLEB5.1.Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, 

produce con suficiente 

intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e 

trazos fonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, 

etc.) e persevera no uso de 

patróns moi básicos de 

ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

SLEB5.2. Utiliza 

adecuadamente as 

convencións orais e escritas 

básicas propias da lingua 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ B5.3.Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
– Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas e normas de 
cortesía propias da súa idade e de 
rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 
Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; 
condicións de vida elementais (vivenda); 
relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), comida, lecer, 
deportes, comportamentos proxémicos 
básicos, lugares máis habituais, etc.; e a 
costumes, valores e actitudes moi 
básicos e máis evidentes sobre aspectos 
propios da súa idade nos países onde se 
fala a  lingua estranxeira. 
– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis 
significativas nos costumes cotiáns entre 
os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 
– Actitude receptiva e respectuosa cara 
ás persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e 

produción de textos orais e escritos os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersoais, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis básicas nos 

contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir textos e inferir o 
significado probable de palabras ou 
frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que 
coñece. 
B5.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

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. 

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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas 

entre as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valorando as 

competencias que se posúen como 

persoa plurilingüe. 

 

 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as 

funcións demandadas polo propósito 

comunicativo, mediante os exponents 

básicos de devanditas funcións e os 

patróns discursivos de uso máis 

habitual, e utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar no seu 

nivel escolar, sempre que sexan 

traballados en clase previamente. 

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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

B5.5. Funcións comunicativas: 

–Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais básicas propias da súa 

idade. 

–Descrición de calidades físicas e 

abstractas moi básicas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

Narración de acontecementos e 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información 

e indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

 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. 
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TEMPORALIZACIÓN - GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA – PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos e instrumentos 

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. 

Ao longo 

curso 

de todo o 1. Captar e recoñecer 

unha información xeral 

emitida en mensaxe orais 

ou escritas breves nun 

entorno familiar para o 

alumno. 

 

a) Uso exames de escritos 

b) Probas orais  

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 

  2. Comprender e utilizar o 

francés para resolver os 

problemas comunicativos. 

c)  
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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. 

 Producir mensaxes orais e 

escritas de carácter 

práctico e cotiá, 

respectando as normas 

básicas de gramática. Isto 

supón a correcta utilización 

dos verbos en tódalas súas 

persoas, tanto a nivel oral 

como escrito. 

Obter de forma 

comprensiva e autónoma 

unha información global. 

 

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 

 3. O anterior supón o 

manexo dos 

correspondents grupos 

fonéticos de ditongos, 

nasais e consoantes. 
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pausado e ben articulado, e 

poida volver escoitar o dito. 

SLEB1.4 Comprende a 

información esencial en 

conversas breves e moi 

sinxelas nas que participa, que 

traten sobre temas familiares 

como, por exemplo un/unha 

mesmo/a, a familia, a escola, o 

tempo libre, ou a descrición moi 

básica dunha persoa, un 

obxecto ou un lugar. 

 4. Aplicar funcións 

discursivas, estruturas 

e entoacións axeitadas 

en situacións 

contextualizadas. 

 

 

SLEB2.1 Na maioría das 

actividades de aula, amosa 

unha actitude positive 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. 

Ao 

longo 

curso 

de todo o  

 

a) Probas orais 

b) Observación directa 

c) Actividades na aula 
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SLEB2.2 Utiliza de xeito 

espontáneo as formas de 

cortesía máis sinxelas 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. 

   

SLEB 2.3 Desenvólvese 

entendendo o suficiente e 

facéndose entender en 

situacións moi habituais 

relacionadas con necesidades 

inmediatas nas que pide e se dá 

información sobre lugares, 
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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 o 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, 
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con preguntas sinxelas e 

directas a colaboración da 

persoa interlocutora para 

entender e facerse entender. 

SLEB3.1 Comprende con 

fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu 

interese. 

Ao longo curso de 

todo o curso 

1. Producir mensaxes orais 

e escritas de carácter 

práctico e cotiá, 

respectando as normas 

básicas da gramática. 

 

a) Uso de exames escritos 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 

SLEB3.2 Comprende avisos, 

obrigas e prohibicións básicas 

e predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con 

apoio visual. 

 2. Comprender información 

básica específica da 

materia. 

 

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 
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referidos a temas moi cotiáns 

e propios da súa idade. 

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. 

   

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. 

Ao longo curso de 

todo o curso 

1. Elabora de maneira 

autónoma diferentes 

modelos de textos coas 

súas características 

básicas (formato, 

vocabulario) e coa 

adecuada intención 

comunicativa. 

 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos 

específicos 
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SLEB4.2 Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal moi básica 

e relativa aos seus datos 

persoais, aos seus intereses ou 

ás súas afeccións. 

 2. Aplica funcións 

discursivas, estruturas 

apropiadas en 

situacións 

contextualizadas. 

 

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 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. 
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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. 

Ao longo curso de 

todo o curso 

1. Coñece  e usa os 

correspondentes grupos 

fonéticos de ditongos, 

nasais e consoantes. 

2. Comprende o propósito 

comunicativo das 

diferentes producións 

tanto orais como escritas. 

3. Comprende e 

interpreta criticamente 

aspectos culturais 

relativos a Francia e a 

francofonía. 

a) Usode exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 

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 
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diferenzas que poidan existir 

en aspectos culturais como 

hábitos, horarios, etc. 

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. 
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SLEB5.5 Comprende e 

comunica o propósito solicitado 

na tarefa ou ligado a situación 

de necesidade inmediata da 

aula (pedir ou dar información         

sobre datos persoais, 

   

felicitar, invitar, etc) utilizando 

adecuadamente as estruturas 

sintáctico- discursivas e o 

léxico necesario básico e 

traballado previamente. 
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4.3. 3º ESO 

 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ 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  

▪ 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 

▪ 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; 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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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 

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. 

deduce intencións a partir do 

volume da voz do falante; fai 

anticipacións do que segue 

(palabra, frase, resposta, etc.), e 

infire o que non se comprende e o 

que non se coñece mediante os 

propios coñecementos e as 

experiencias noutras linguas. 

SLEB1.2. Capta a información máis 

Importante de indicacións, anuncios, 

mensaxes e 

comunicados breves e articulados 

de maneira lenta e clara, sempre 

que as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea 

distorsionado 
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. ▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e a 

información específica predicible de 

conversas básicas sobre temas 

cotiáns que se desenvolvan na súa 

presenza, nas que se describan, de 

xeito moi breve e sinxelo, persoas, 

lugares e obxectos, e se narren 

acontecementos elementais, sempre 

que poida solicitar que se repita o 

dito. 

▪  

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. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 B1.6. Seguir un texto breve 
articulado con claridade e 
pausadamente, no que se utilicen 
expresións sinxelas e habituais 
previamente  traballadas e referidas 
a temas moi coñecidos dos ámbitos 
persoal e educativo (datos persoais, 
gustos e hábitos, materias que 
cursa, etc.), adecuado ao seu nivel 
escolar, actuando, de ser o caso, 
como mediación lingüística. 
B1.7. Comprender a información 
esencial de pasaxes curtas 
gravadas, que conteñan 
conversas, narracións e/ou 
descricións predicibles, e de 
presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico 
moi básico, e o apoio de imaxes 
moi redundantes, que traten sobre 
asuntos da vida cotiá e de 
necesidade inmediata, previamente 
traballados, e que estean 
pronunciadas con lentitude e 
claridade, aínda que sexa 
necesario escoitalas máis dunha 
vez. 

SLEB1.4. Comprende, nunha 
conversa informal na que participa, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos 
sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre  aspectos xerais de 
temas do seu interese, cando se lle 
fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 
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. 
SLEB1.6. programas de television 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.  
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Bloque 2. Produción de textos orais  

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  

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  

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. 

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  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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memorizados. 

Expresión da mensaxe con claridade 

e coherencia básica, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, de 

ser o caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de texto 

memorizados e traballados en clase 

previamente. 

Reaxuste da tarefa (emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (limitar o que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

– Compensacióndas carencias 

lingüísticas mediante procedementos 

lingüísticos, e paralingüísticos. 

 

intelixible información sobre 

transaccións e xestións cotiás moi 

elementais, usando un repertorio 

básico de palabras e frases simples 

memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se repita 

ou repetir o dito. 

B2.4. Interactuar de xeito simple en 

intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

xestos simples para tomar ou 

manter a quenda de palabra, aínda 

que poidan darse desaxustes na 

adaptación ao interlocutor. 

 

 

aínda que a persoa interlocutora 

necesite que se lle repita ou repetir 

o dito. 

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 realizer unha actividade 

conxunta, expresando o acordo ou o 

desacordo de xeito moi básico. 

▪ CSIEE 
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Lingüísticos: 

Modificación de palabras de 

significado parecido. 

Definición ou reformulación dun 

termo ou expresión. 

Uso da lingua materna ou 

"estranxeirización " de palabras da 

lingua meta. 

–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de obxectos, uso de 

deícticos ou realizar accións que 

aclaran o significado. 

–Uso da linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (acenos, 

expresións faciais, posturas, e 

contacto visual ou corporal). 

–Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 

puah, etc.) de valor comunicativo. 

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. 

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 opinions 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. 

 

  



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

75 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B2.2. Actitude de respecto cara a si 

mesmo/a e cara ás demais persoas 

para comprender e facerse 

comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais 

de interacción segundo o tipo de 

situación de comunicación: saúdos e 

despedidas, felicitacións, invitacións, 

expresións da dor, conversa

 telefónica, compravenda, e outras 

igualmente cotiás e básicas. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

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). 

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. 

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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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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. 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 experiencias e a 

coñecementos propios da súa 

idade. 

B3.4. Identificar a idea xeral, os 

puntos máis relevantes e a 

información importante 

SLEB3.3.Comprende 

correspondencia personal 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 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 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. 

sinxela sentimentos e desexos, 

plans e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

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). 

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. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos  

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das 

propias competencias xerais e 

comunicativas, co fin de realizer 

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. 

▪ 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). 

SLEB4.2. Completa un cuestionario 

sinxelo 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ 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. 

con información persoal 

básica e relativa aos seus intereses 

ou ás súas afeccións 

 (por 

exemplo, para asociarse a 

un club internacional de xente 

nova). 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes 

(mensaxes instantáneas, chats, 

etc.), onde fai comentarios moi 

Breves ou dá instrucións e 

indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida 

cotiá e do seu interese, respectando 

as convencións e as normas de 

cortesía máis importantes. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia 

formal moi básica e breve, dirixidaa 

institucións públicas ou privadas,  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Recurso aos coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e locucións, do 

tipo "éme igual", "sóame", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 

repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas 

e aos signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra, 

etc.). 

– Reescritura definitiva. 

 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 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as 

súas agrupacións. 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros,

 acentuais, rítmicos e de entoación 

de uso máis básico, recoñecendo o 

seu significados evidente, e 

pronunciar e entoar con razoable 

▪ SLEB5.1. Produce con suficiente 

intelixibilidade léxico e estruturas

  moi básicas, e trazos 

fonéticos que distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, etc.) e 

persevera no uso de patróns moi  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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. 

 

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 

básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 

convencións orais e escritas básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito (saúdos, 

despedidas, fórmulas moi básicas 

de tratamento, etc.), e amosa 

respecto polas diferenzas culturais 

que poidan existir. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de 

convencións sociais básicas e 

normas de cortesía propias da súa 

idade e de rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non verbal 

elemental na cultura estranxeira. 

Achegamento a algúns aspectos 

culturais visibles:  hábitos, horarios, 

actividades ou celebracións máis 

significativas; condicións de vida 

elementais (vivenda); relacións 

interpersoais (familiares, de amizade 

ou escolares), comida, lecer, 

deportes, comportamentos 

proxémicos básicos, lugares máis 

habituais, etc.; e a costumes, valores 

e actitudes moi básicos e máis  

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 inferior o  

significado probable de palabras ou 

frases a partir das experiencias e  os 

coñecementos transferidos desde 

as linguas que coñece. 

– B5.5. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos  

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  
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

evidentes sobre aspectos propios da 

súa idade nos países onde se fala a 

lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas elementais e máis 

significativas nos costumes cotiáns 

entre os países onde se fala a lingua 

estranxeira e o noso actitude 

receptive e respectuosa cara ás 

persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e 

teñen unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

Participación en proxectos nos que  

▪ transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as 

funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, mediante os 

expoñentes básicos das devanditas 

funcións e os patrons discursivos de 

uso máis habitual, e utilizar un 

repertorio léxico suficiente para 

comunicar no seu nivel escolar, 

sempre que sexan traballados na 

clase previamente 

ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar 

información, agradecer, 

desculparse, solicitar algo, invitar, 

etc.) utilizando adecuadamente as 

estruturas sintáctico- discursivas e o 

léxico necesarios, propios do seu 

nivel escolar e traballados 

previamente. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valorando 

Positivamente as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais básicas propias da 

súa idade. 

– Descrición de calidades físicas e 

abstractas moi básicas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

– Narración de acontecementos e 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de 

información e indicacións, e  
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

– expresión moi sinxela de opinións e 

advertencias. 

– Expresión do coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

– Expresión da vontade, a intención, a 

orde, a autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a satisfacción e a 

sorpresa, así como os seus 

contrarios. 

– Establecemento e mantemento 

básicos da comunicación e a 

organización elemental do discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de 

uso común relativo a: 

– Identificación persoal elemental; 

vivenda, fogar e contexto; actividades 

básicas da vida diaria; familia e 

amizades;  traballo, tempo  libre, lecer 

e deporte;  vacacións; saúde máis 
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básica e coidados físicos elementais; 

educación e estudo; compras básicas; 

alimentación e restauración; 

transporte, tempo meteorolóxico e 

Tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

Expresións fixas, enunciados 

fraseolóxicos moi básicos e moi 

habituais (saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias, 

expresións sinxelas de gustos), e 

léxico sobre temas relacionados con 

contidos moi sinxelos e predicibles 

doutras áreas do currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada idioma 
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TEMPORALIZACIÓN - GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 

Procedementos e 

instrumentos 

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. 

Ao longo de todo o curso 1. Comprende a información global e 

específica en textos orais emitidos 

por falantes e medios de 

comunicación na lingua estranxeira. 

2. Usa as estruturas básicas en 

función do contexto comunicativo. 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais. 

c) Observación directa. 

d) Actividades na aula. 

e) Traballos específicos. 
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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. 

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. 

SLEB1.4 Comprende nunha conversa 

informal na que participa, descricións, 

narracións e opinións formulados en 

termos sinxelos sobre asuntos 
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prácticos da vida diaria e sobre 

aspectos xerais de temas do seu 

interese cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente e se  

a persoa interlocutora está disposta a 

repetir ou reformular o dito. 

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, 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 de 

presentacións moi sinxelas e ben 

Estruturadas sobe asuntos cotiáns 

predicibles ou do seu interese, 

previamente traballados, articulados 

con lentitude e claridade (por 

exemplo, noticias ou reportaxes  
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breves) cando as imaxes constitúen 

grande parte da mensaxe. 

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 

articulan clara e lentamente. 

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 

Ao longo de todo o curso 1. Usa as estruturas básicas en 

función do contexto comunicativo. 

2. Pode desenvolverse nunha 

conversa empregando preguntas e 

respostas en diferentes contextos. 

3. Produce mensaxes orais e escritas 

de carácter práctico e cotiá, 

respectando as normas básicas de 

gramática. 

a) Uso de exames escritos 

b) Probas orais 

c) Observación directa. 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 

f) Presentacións por parte 

dos alumnos 
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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. 

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 
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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. 

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 

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). 

Ao longo de todo o curso 1. Comprendea información globale 

específica en textos escritos tanto 

xerais como específicos (xornalísticos, 

correspondencia, webs) 

a) Uso de exames escritos 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 
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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. 

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). 

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. 

   



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

95 
 

SLEB4.1Escribe 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 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). 

SLEB4.2 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). 

Ao longo de todo o curso 1. Produce mensaxes escritas de 

carácter práctico e cotiá, respectando 

as normas básicas da gramática e da 

ortografía (correspondencia, notas, 

mensaxes) 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 
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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. 

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. 
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SLEB5.1 Produce con suficiente 

intelixibilidade léxico e estruturas moi 

básicas, e trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e persevere no uso 

de patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e 

frases. 

SLEB5.2 Utiliza adecuadamente  as 

convencións orais e escritas básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito (saúdos, 

despedidas, fórmulas moi básicas de 

tratamento, etc) e amosa respecto 

polas diferenzas culturais que poidan 

existir. 

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 

Ao longo de todo o curso 1. Emprega as  convencións orais e 

escritas fundamentais da lingua. 

2. É capaz de elaborar hipóteses a 

partir dos seus coñecementos. 

3. Comprende e interpreta 

criticamente aspectos culturais ligados 

a Francia. 

a) Uso de exames escritos 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 
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experiencias noutras linguas. 
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SLEB5.4 Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc) nos que 

se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

SLEB5.5 Comprende e comunica o 

propósito solicitado na tarefa ou ligado 

a situacións de necesidade inmediata 

da aula (pedir ou dar información, 

agradecer, desculparse, solicitar algo, 

invitar, etc.) utilizando adecuadamente 

as estruturas sintáctico- discursivas e 

o léxico necesarios propios do seu 

nivel escolar e traballados 

previamente. 
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4.4. 4º ESO 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ 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.). 

▪ 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 

▪ 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 
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 persoal, público e educativo, sempre que 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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. 

as condicións acústicas non distorsionen 

a mensaxe e se poida volver escoitar o 

dito. 

B1.3. Comprender o esencial en 

situacións que impliquen a solicitude de 

información xeral (datos persoais 

básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 

cantidades e actividades cotiás, etc.), 

sempre que se fale con lentitude e con 

claridade. 

B1.4. Comprender o esencial en 

conversas sinxelas, básicas e breves 

sobre descricións, narracións, puntos de 

vista e opinións relativos a temas 

frecuentes e de necesidade inmediata 

relativas ao ámbito persoal, sempre que 

se fale con lentitude, articulando de forma 

clara e comprensible, e se a persoa 

interlocutora está disposta a repetir ou  

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. 

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,  
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 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. 

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. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  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. 

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  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  articulados con lentitude e 

claridade cando as imaxes 

portan gran parte da mensaxe. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais  

B2.1.Estratexias de produción: 

Planificación: 

Identificar o contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou  da 

interacción. 

Adecuar o texto ao destinatario, ao 

contexto e á canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos necesarios para 

lograr a intención comunicativa. 

Execución: 

Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, 

aínda que se cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas interlocutoras teñan 

que solicitor repeticións para entender a 

mensaxe. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para producir 

textos orais monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos 

como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua ou outras, ou o 

uso de elementos léxicos aproximados,  

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. 

SLEB2.2. Participa en 

conversas informais breves e 

sinxelas, cara a cara ou por  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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 ou da mensaxe, tras valorar 

as dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado 

parecido. 

se non se dispón doutros máis precisos. 

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 

información sobre transaccións e 

xestións cotiás moi habituais, usando un 

repertorio básico de palabras e frases 

simples memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se lle repita ou 

repetir o dito. 

B2.4. Producir textos breves e 

comprensibles,  tanto en conversa cara a 

cara como por teléfono ou por outros 

medios técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela. 

B2.5. Dar, solicitar e intercambiar 

información sobre temas de importancia 

na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de 

interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustificar brevemente os  

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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

Usar a lingua materna ou 

"estranxeirizar" palabras da lingua meta. 

Pedir axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente. 

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. 

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  

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 e estruturas, e a persoa 

interlocutora teña que solicitar ás veces 

que se lle repita o dito. 

SLEB2.3. Desenvólvese coa 

debida corrección en xestións e 

transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas, facéndose 

comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se 

repita ou repetir o dito. de xeito 

sinxelo as súas ideas sobre 

temas habituais, dando a súa 

opinion 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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

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. 

Formulación de hipóteses sobre contido 

e contexto. 

Inferencia e formulación de 

Hipóteses sobre significados a partir da  

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), 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  

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.  

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 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paratextuais, 

e do coñecemento e experiencias 

noutras linguas. 

Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

B3.2. Soletreo e asociación de grafía, 

pronuncia e significado a partir de 

modelos escritos e expresións orais 

coñecidas. 

 

seu nivel escolar. 

B3.4. Identificar a información esencial, 

os puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte dixital, breves e 

ben estruturados, escritos nun rexistro 

formal ou neutro, que traten de asuntos 

cotiáns, de temas de interese ou 

relevantes para os propios estudos e as 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

SLEB3.3. Comprende 

correspondencia personal 

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. 

SLEB3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que 

se informa sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal 

ou educativo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  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. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos  

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,  

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  

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  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

obtención de axuda, etc.). 

Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, 

para elaborar os propios textos. 

Execución: 

Elaboración dun borrador seguindo 

textos modelo. 

Estruturación do contido do texto. 

Organización do texto en parágrafos 

curtos abordando en cada un unha idea 

principal, conformando entre todos o seu 

significado ou a idea global. 

Expresión da mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e ás fórmulas 

de cada tipo de texto. 

Reaxuste da tarefa (emprender unha 

version máis modesta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as  

formación. 

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e 

breves con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con 

actividades cotiás ou do seu interese. 

B4.4. Producir textos curtos a partir de 

modelos sinxelos e básicos, actuando 

como mediación lingüística, de ser o caso 

(adecuado ao seu nivel escolar), e 

amosando interese pola presentación 

limpa e ordenada do texto. 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas cotiáns ou do 

propio interese, nun rexistro formal ou 

neutro, utilizando adecuadamente os 

recursos básicos de cohesión, as 

convencións ortográficas básicas e os 

signos de puntuación máis comúns, cun  

ofrecementos e suxestións (por 

exemplo, cancelación, 

confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans) 

e se expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

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). 

SLEB4.3. Escribe notas e 

mensaxes en diferentes 

soportes, nos que fai 

comentarios moi breves ou dá 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

112 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

dificultades e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

Recurso aos coñecementos previos. 

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. 

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  

control razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de uso 

frecuente. 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía máis importantes. 

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. 

SLEB4.4. Escribe 

correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou 

entidades comerciais,  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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 

 fundamentalmente para solicitar 

información, respectando as 

convencións formais e as 

normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos, cunha 

presentación limpa e ordenada. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos: 

Sons e fonemas vocálicos verbal 

elemental na cultura estranxeira. 

Achegamento a algúns aspectos 

Culturais visibles: 

B5.1. Discriminar patrons sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

máis común, recoñecendo os seus 

significados evidentes, e pronunciar e 

entoar de xeito claro e intelixible con 

razoable comprensibilidade, malia o  

SLEB5.1. Produce léxico e 

estruturas básicas intelixibles no 

oral e na escrita, e trazos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e utiliza con  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

hábitos, horarios, actividades ou 

celebracións máis significativas; 

condicións de vida elementais (vivenda); 

relacións interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), comida, lecer, 

deportes, comportamentos proxémicos 

básicos, lugares máis habituais, etc.; e a 

costumes, valores e actitudes moi 

básicos e máis evidentes sobre 

aspectos propios da súa idade nos 

países onde se fala a lingua estranxeira. 

Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas elementais e máis 

significativas nos costumes cotiáns entre 

os países onde se fala a lingua 

estranxeira e o noso. 

Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra lingua e  

acento estranxeiro moi evidente ou erros 

de pronuncia que non interrompan a 

comunicación, e que as persoas 

interlocutoras teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as 

convencións ortográficas básicas, 

tipográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común, e 

os seus significados asociados, con 

corrección suficiente para o seu nivel 

escolar. 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a 

produción de textos orais e escritos os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos á 

vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música  

eficacia comunicativa patróns 

básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

SLEB5.2. Utiliza 

adecuadamente as convencións 

orais e escritas básicas propias 

da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito 

(saúdos, despedidas, fórmulas 

básicas de tratamento, etc.), e 

amosa respecto e interese polas 

diferenzas culturais que poidan 

existir. 

SLEB5.3. Nas actividades de 

aula, pode explicar o proceso de 

produción de textos e de 

hipóteses de significados  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

Identificación de similitudes e diferenzas 

entre as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa 

integrada. 

Participación en proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas: 

Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais básicas propias da 

súa idade. 

Descrición de calidades físicas e  

ou o cine), condicións de vida e contorno, 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro docente, 

nas institucións, etc.), e convencións 

sociais (costumes e tradicións), 

respectando as normas de cortesía e 

máis básicas nos contextos respectivos. 

B5.4. Producir textos e inferir o 

significado probable de palabras ou 

frases que descoñece a partir das 

experiencias e os coñecementos 

transferidos desde as linguas que 

coñece. 

B5.5. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presents no centro docente, relacionados  

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  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

abstractas moi básicas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

Narración de acontecementos e 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

Expresión do coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

Expresión da vontade, a intención, a 

orde, a autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así 

como os seus contrarios. 

Establecemento e mantemento básicos 

da comunicación e a organización 

elemental do discurso. 

cos elementos  transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B5.6. Distinguir e levar a cabo as 

funcións demandadas polo propósito 

comunicativo, mediante os expoñentes 

básicos de devanditas funcións e os 

patróns discursivos de uso máis habitual, 

así como os seus significados asociados 

(por exemplo, utilizar unha estrutura 

interrogative para facer unha suxestión); 

utilizar un repertorio léxico suficiente para 

comunicar no seu nivel escolar, e 

empregar para comunicarse mecanismos 

sinxelos bastante axustados ao contexto 

e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipse, deíxe persoal, especial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos moi frecuentes), 

sempre que sexan traballados na clase  

aula (pedir ou dar información, 

agradecer, desculparse, solicitor 

algo, invitar, etc.) utilizando 

adecuadamente as estruturas 

sintáctico discursivas e o léxico 

necesarios, propios do seu nivel 

escolar e traballados 

previamente. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso 

común relativo a: 

Identificación personal 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 léxico sobre temas 

relacionados con contidos moi sinxelos e 

predicibles doutras áreas do currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 

previamente.   
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TEMPORALIZACIÓN - GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 

Procedementos e 

instrumentos 

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, esposta, etc.) e 

inferindo o que non se comprende e o 

que non se coñece mediante os 

propios coñecementos e as 

experiencias doutras linguas. 

SLEB1.2 Capta a información máis 

importante de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara, 

sempre que as condicións acústicas  

Ao longo de todo o curso 1. Comprende a información global e 

específica en textos orais emitidos por 

falantes e medios de comunicación na 

lingua estranxeira. 

a) Uso de exames escritos 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 
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sexan boas e o son non estea 

distorsionado 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 e 

descoñecemento, etc.) así como 

comentarios sinxelos e predicibles 

relacionados con estes, sempre que 

poida pedir que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle dixo. 

SLEB1.4 Entende información 

relevante do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en hoteis, 

tendas, albergues, restaurantes, 

espazos de lecer ou centros 

docentes), sempre que se fale amodo 

e con claridade. 
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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. 

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. 
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SLEB2.1 Fai 

presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un esquema lineal e 

estruturando, 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. 

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 

Ao longo de todo o curso 1. Usa as estruturas básicas en 

función do contexto comunicativo. 

2. Pode desenvolverse nunha 

conversa desenvolvendo preguntas e 

respostas en diferentes contextos. 

3. Produce mensaxes orais e escritas 

de carácter práctico e cotiá, 

respectando as normas básicas da 

gramática. 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 

f) Presentación por parte 

dos alumnos 
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interlocutora necesite que se repita ou  

repetir o dito. 

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 

temas habituais, dando a súa opinión 

sobre problemas prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e reaccionando 
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de forma simple ante comentarios, 

sempre que poida pedir que se lle  

repitan os puntos clave, se o necesita.    

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. 

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. 

SLEB3.3 Comprende correspondencia 

persoal sinxela, en calquera formato, 

na que se fala de si mesmo/a; se 

describen persoas, obxectos lugares e 

Ao longo de todo o curso 1. . Comprendea información globale 

específica en textos escritos tanto 

xerais como específicos (xornalísticos, 

correspondencia, webs) 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 
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actividades; se narran acontecementos 

presentes, pasados e futuros, e se 

expresan de xeito sinxelo sentimentos,  

desexos e opinions 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). 

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. 

 2.  f)  
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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, 

se 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. 

SLEB4.2 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). 

SLEB4.3 Escribe notas e mensaxes en 

diferentes soportes, nos que fai 

comentarios moi breves ou dá 

Ao longo de todo o curso 1. Produce mensaxes escritas de 

carácter práctico e cotiá, 

respectando as normas básicas da 

gramática e da ortografía 

(correspondencia, notas, mensaxes) 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 
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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. 

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. 
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SLEB5.1 Produce léxico e estruturas 

básicas intelixibles no oral e na escrita, 

e trazos fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, sonorización, 

etc) e utiliza con eficacia comunicativa 

patróns básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

SLEB5.2 Utiliza adecuadamente as 

convencións orais e escritas básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito (saúdos, 

despedidas, fórmulas básicas de 

tratamento, etc), e amosa respecto e 

interese polas diferenzas culturais que 

poidan existir. 

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. 

Ao longo de todo o curso 1. Emprega as convencións orais e 

escritas fundamentais da lingua. 

2. É capaz de elaborar hipóteses a 

partir dos seus coñecementos. 

3. Comprende e interpreta criticamente 

aspectos culturais ligados a Francia. 

a) Uso de exames escritos. 

b) Probas orais 

c) Observación directa 

d) Actividades na aula 

e) Traballos específicos 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

128 
 

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, 

agradecer, desculparse, solicitar algo, 

invitar, etc) utilizando adecuadamente 

as estruturas sintáctico- discursivas e 

o léxico necesarios, propios do seu 

nivel escolar e traballados 

previamente. 

 4.  f)  
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4.5. 1º BACHILLERATO 

 
Libro de texto : “Mot de passe”  Editorial Oxford 

 
 

 

CURRÍCULO 

 

A definición do currículo que a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

inclúe no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os 

procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas. 

O currículo estará composto polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada etapa docente e educativa: referirse aos logros que o alumno debe acadar ao final do 

proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe planificadas intencionadamente 

para tal fin. 

b) As competencias ou capacidades para aplicar de forma integrada os contidos de cada etapa docente e 

educativa, co fin de acadar o adecuado desempeño das actividades e a resolución efectiva de problemas 

complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, habilidades e actitudes que 

contribúen á consecución dos obxectivos de cada etapa docente e educativa e á adquisición de competencias. 

Os contidos están organizados en materias, que se clasifican en materias, áreas, áreas e módulos segundo as 

ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participan os alumnos. 

d) A metodoloxía didáctica, que inclúe tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do 

traballo do profesorado. 

e) Os criterios para avaliar o grao de adquisición de competencias e a consecución dos obxectivos de cada 

etapa docente e educativa: referencias de avaliación que definen o que se debe valorar, o que deben acadar 

os alumnos, tanto en termos de conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ao 

que se pretende conseguir co tema. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: especificidades dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe e especificar mediante accións o que o alumno debe saber e 

saber facer en cada materia. Deben permitir graduar o rendemento ou o logro acadado. Deben ser 

observables, medibles e avaliables xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

O currículo básico establece que o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles 

permitan: 
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada nos valores da Constitución española e nos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de xeito responsable e autónomo e 

desenvolver o seu espírito crítico. Anticipar e resolver pacíficamente conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Promover 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 as mulleres, e 

promover a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia. persoal 

ou social, con especial atención ás persoas con discapacidade. 

d) Fortalecer os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o uso eficaz da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto en expresión oral como escrita, a lingua española e, no seu caso, a lingua cooficial da súa 

comunidade autónoma. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 

os principais factores da súa evolución. Participar solidariamente no desenvolvemento e mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder a coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas da 

modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar criticamente a contribución da ciencia e a tecnoloxía nas condicións de vida cambiantes, así 

como fortalecer a sensibilidade e o respecto ao medio ambiente. 

k) Fortalecer o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza en si mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como os criterios estéticos, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

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

n) Fortalecer actitudes de respecto e prevención no campo da seguridade viaria. 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS NESTA MATERIA 

 

Imos expor os aspectos máis relevantes do noso proxecto, a costa do que a práctica educativa diaria poida 

aconsellar en todo momento: 

 

•  Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, 
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completando, enriquecendo e enchendo esta capacidade comunicativa xeral con novos matices 

comprensivos e expresivos. A competencia en comunicación lingüística refírese ao uso da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, 

de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das 

emocións e do comportamento. 

 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Utiliza os números e as súas operacións básicas, símbolos e formas de expresión e razoamento matemático 

para producir e interpretar información, aprender máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade 

e resolver problemas relacionados coa vida diaria. A capacidade de interpretar e expresar información, datos 

e argumentos con claridade e precisión forma parte da competencia matemática. 

As habilidades científicas e tecnolóxicas e baseadas no coñecemento da natureza, conceptos, principios e 

métodos científicos fundamentais e produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión do impacto 

da ciencia e da tecnoloxía na natureza, permítennos comprender mellor os avances, limitacións e riscos das 

teorías científicas, aplicacións e tecnoloxía nas sociedades en xeral. O uso de ferramentas e máquinas 

tecnolóxicas, datos científicos para acadar obxectivos baseados na evidencia forman parte destas 

competencias básicas. 

 

• Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada 

día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas 

tecnoloxías creando contextos de comunicación reais e funcionais. Esta competencia consiste en ter as 

habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

• Competencia para aprender a aprender 

Aprender unha lingua estranxeira é moi rendible se se inclúe contido directamente relacionado coa reflexión 

sobre a súa propia aprendizaxe, de xeito que cada alumno identifique como aprende mellor e que estratexias 

os fan máis eficaces. 

Isto implica a conciencia desas habilidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación para o logro, entre outras. 

 

• Habilidades sociais e cívicas 

Os falantes usan os falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son un vehículo para a comunicación 

e a transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de características e feitos 

culturais vinculados ás distintas comunidades de falantes da mesma. 

 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a 

aceptación das diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a 

comprender e apreciar tanto os trazos identitarios como as diferenzas. 

 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que reflexionan sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida en que a 

autonomía e a iniciativa persoal implican a miúdo a outras persoas, esta competencia require ter habilidades 

sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos 
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demais, falar e negociar, a asertividade para dar a coñecer de forma adecuada ás túas decisións e traballar 

de forma cooperativa e flexible. O sentido da iniciativa e o espírito emprendedor implican a capacidade de 

imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. Polo tanto, require ser capaz de reelaborar enfoques anteriores 

ou desenvolver novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

• Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia se os modelos 

lingüísticos que se usan conteñen, mesmo coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas cun 

compoñente cultural. É, polo tanto, unha competencia que facilita tanto expresar e comunicar como 

percibirse, entenderse e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e a cultura. 

 

Esta competencia tamén incorpora os coñecementos básicos das principais técnicas, recursos e convencións 

das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas ou das diferentes 

formas que adquiren as chamadas artes populares. 

 

METODOLOXÍA 

 

O propósito do proceso de aprendizaxe da lingua francesa, no nivel que nos ocupa, é maximizar a 

competencia comunicativa, lingüística, cultural e persoal do alumno. Normalmente, o alumno que 

accede ao Bacharelato estudou anteriormente catro anos de francés (aínda que este non é o caso 

este ano xa que hai alumnado que deu Francés hai máis de dous, tres ou incluso máis anos) , polo 

que será necesario dar un paso adiante na progresión do proceso, unha ampliación de coñecemento 

e unha diversificación de actividades, grazas ao número de habilidades e competencias 

desenvolvéronse na etapa anterior. 

 

Os contidos non difiren esencialmente dos da ESO, a diferenza reside principalmente na madurez do 

alumno para abordalos desde unha perspectiva comunicativa, así como na súa capacidade de análise 

e reflexión. 

 

Dende as etapas educativas anteriores rescatouse a análise da aprendizaxe nos seus catro aspectos 

(comprensión escrita e oral e produción escrita e oral), que considera o estudo da lingua como o 

dominio dunha ferramenta de comunicación. 

 

En Bacharelato atopamos que isto non é suficiente, polo que debemos engadir un novo principio, o da 

necesidade de comunicación, é dicir, a necesidade de que o falante se comunique, o que fai que a 

aprendizaxe sexa significativa e operativa. 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

1. Capta los puntos principales y 

detalles más relevantes de 

mensajes, grabados o de viva voz, 

que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. 

sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos 

principales e información relevante 

cuando se le habla directamente 

en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema 

mientras viaja), siempre que pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente estructurados y 

articulados a una velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles más relevantes 

del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae 

información específica de conferencias, discursos 

o noticias sobre temas concretos y con cierta 

abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la 

comunicación interpersonal sobre temas de uso 

cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea 

global o inferir significados no explícitos en un texto 

oral. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente 

como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce para superar las dificultades 

que surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para 

progresar en el aprendizaje. 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

claramente articuladas sobre 

diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre 

aspectos concretos de temas 

habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y 

predecible sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, siempre 

que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, el sentido general y las 

ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas 

y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más 

importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para expresar 

interés). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales 

en la lengua extranjera. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce superar las dificultades que 

surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para 

progresar en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio 

para comunicarse y acceder a informaciones y 

culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado y 

articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y 

con apoyo de la imagen. 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

1.Hace presentaciones 

ensayadas previamente, breves y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos 

de su interés, organizando la 

información básica en un esquema 

coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo 

a preguntas sencillas de los 

oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la 

suficiente eficacia en situaciones 

cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por 

motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones 

informales, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las 

que intercambia información y 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o 

informal, en los que se intercambian información 

y opiniones, se justifican brevemente los motivos 

de acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo 

que se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más sencillos y 

repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 

comprensión del interlocutor. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de longitud 

media, y de estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a procedimientos como 

la reformulación, en términos más sencillos, de lo 

que se quiere expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y 

cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4.Busca en su entorno y encuentra medios 

que le ayuden a expresarse. 

CL2.5.Defiende oralmente posturas de 

pensamiento mostrando una actitud respetuosa y 

crítica ante las aportaciones ajenas. 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con 

hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto 

grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 

temas variados. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con 

cierto detalle aspectos concretos 

de temas de actualidad o de 

interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales o entrevistas de carácter 

académico u ocupacional, sobre 

temas muy habituales en estos 

contextos, intercambiando 

información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

con sencillez y claridad sus puntos 

de vista, y justificando brevemente 

sus acciones, opiniones y planes. 

mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o ampliarla con 

ejemplos. 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del mensaje y del 

interlocutor. 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la comunicación 

oral. 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero, o se 

como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce para superar las dificultades 

que surgen habitualmente en la comunicación. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales 

en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones 

breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las 

lenguas que conoce superar las dificultades que 

surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio 

para comunicarse y acceder a informaciones y 

culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

cometa algún error de pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que 

pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan producirse pausas 

para planificar lo que se va a decir y en ocasiones 

haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para 

reformularlo en términos más sencillos y más 

claros para el interlocutor. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque pueda darse cierto desajuste en la 

colaboración con el interlocutor. 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

1. Identifica la información más 

importante en instrucciones sobre 

el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y 

sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de 

convivencia en el entorno público y 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos, 

en formato impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan estructuras 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a 

través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y 

formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y 

diversos relacionados con sus intereses 

académicos, personales y profesionales futuros. 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

139 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

educativo. 

2. Entiende el sentido general y 

los puntos principales de anuncios 

y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal o académico (p. e. 

sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen y narran 

hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y 

opiniones sobre aspectos 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

4. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir 

mientras organiza o realiza un viaje 

al extranjero (p. e. confirmación o 

frecuentes y un léxico general de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles más relevantes 

del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la comunicación 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para buscar 

información. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para 

progresar en el aprendizaje. 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para 

progresar en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio 

para comunicarse y acceder a informaciones y 

culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

140 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

cambio de reserva de billetes de 

avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más 

importante en textos periodísticos 

en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de 

temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de 

artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés. 

 

6. Entiende información específica 

relevante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

escrita, así como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para expresar 

interés). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico (p. e. ©), y sus 

significados asociados. 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

1. Completa un cuestionario con 

información personal, académica u 

ocupacional (p. e. para participar 

en un campo arqueológico de 

verano). 

2. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los que 

solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 

convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier formato, en 

la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o de extensión media, 

sobre asuntos cotidianos o temas de interés 

personal o educativo, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de estructuras y 

un léxico de uso frecuente de carácter general. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 

más adecuadas para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o media, p. e. 

incorporando esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas similares al 

texto que se quiere producir. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 

y al propósito comunicativo. 

Llevara cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes habituales de dichas funciones y 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de 

pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 

culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro 

tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógicay los 

elementos necesarios de cohesión y coherencia 

para hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre 

temas personales, actuales y de interés académico 

con razonable corrección gramatical y léxico 

apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como 

la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

CMCT1. Elaboradocumentos empleando recursos 

verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de 

letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las 

contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 

lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos 

en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

5. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da 

información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 

 

los patrones discursivos de uso más común para 

iniciar y concluir el texto, organizar la información 

de manera que resulte fácilmente comprensible, 

o ampliarla con ejemplos. 

Mostrar un buen control sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla 

pero con la debida eficacia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en función del mensaje, 

el propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas 

y expresiones de uso muy frecuente en la 

comunicación por escrito. 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy frecuente, 

en textos escritos en diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan cometerse 

errores que no interrumpan la comunicación. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar 

en el aprendizaje. 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio 

para comunicarse y acceder a informaciones y 

culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD  
Aprox. Temporalización 

(50 mins por sesión)* 
 

Unité 0: Bonjour!  3-4  

Unité 1: Personnellement  7-8  

Unité 2: À la maison  7-8  

Unité 3: Une journée de cours  7-8  

Unité 4: Le temps de vacances  7-8  

Unité 5: La superforme  7-8  

Unité 6: Infos pratiques  7-8  

Unité 7: Vie active  7-8  

Unité 8: On sort?  7-8  

TOTAL  59-68 horas*  

 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

O obxectivo é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas polo Marco 

común europeo de referencia (MCER) nas catro destrezas. 

 

1- Comprensión do oral 

«Comprender palabras familiares e expresións moi correntes sobre un mesmo, a súa 

familia, as compras, a súa contorna máis próxima e concreta; pode entender o fundamental 

de anuncios e mensaxes sinxelas e claras » MCER. Desta forma escoitarán e comprenderán 

de forma global monólogos e diálogos moi sinxelos,  situados nun contexto cotián, sobre 

temas próximos ao alumno, pero empézase tamén  a sensibilizar aos alumnos aos 

intercambios orais situados fóra do marco familiar (televisión, radio) e a facerlles escoitar 

algúns testemuños de adultos, adaptados á súa madurez. Do mesmo xeito, hai un lixeiro 

inicio ao contacto coas variacións de acentos e co rexistro literario. 

- diversos anuncios e consignas na estación; 

- instrucións colectivas para executar os movementos de ximnasia;. 

- partes meteorolóxicos; 

- retratos-robot; 
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- adiviñas. 

- contan unha viaxe 

- describen a personalidade; 

- comentan un cuestionario sobre o planeta; 

- contan experiencias persoais 

- presentan os seus traballos; 

- deixan unha mensaxe nun contestador para pospor unha invitación. 

- Cancións 

- Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día) 

- Na estación, no colexio, no patio, na radio, nun banco, na rúa, na clase, no edificio, 

nun mercadillo . 

 

 

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS 

A competencia obxectivo é a comprensión global, sobre todo a identificación da situación e 

a resposta a preguntas de base onde (sitúase a acción)?; Quen (fala)?; Que (de que falan?). 

Para que os alumnos adquiran as estratexias básicas, accederán a esta comprensión de 

forma cada vez máis rápida, e a miúdo desde a primeira escoita no caso dos documentos 

máis curtos. Esta capacidade exercerase non só en pequenas conversacións familiares 

senón tamén en intercambios orais progresivamente máis longos. Pediráselles que escoiten 

e que saiban apreciar documentos sinxelos de contido literario e artístico. A esixencia da 

comprensión das informacións clave irá en función dos diferentes niveis. Ademais anímase 

a que os alumnos extraian destes documentos informacións precisas, requirindo unha 

comprensión máis fina. Así, o proceso de comprensión faise cada vez máis persoal e os 

alumnos deben reaccionar ao que escoitaron para mostrar que comprenderon a 

información, que son capaces de situarse e expresarse con relación a esta. 
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2- Produción oral: expresión en continuo e en interacción 

« Comunicar nas tarefas sinxelas e habituais que só requiren un intercambio de información 

sinxelo e directo sobre temas e actividades que lle son familiares. Ter intercambios moi 

breves, mesmo se, en xeral, non entende o suficiente para seguir unha conversación ». 

Anímase aos alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre eles, dentro das 

súas posibilidades. 

 

Repetición de: 

- Cancións e textos musicalizados: Anímase aos alumnos a que canten xuntos ou 

individualmente e a que melloren a súa pronuncia a partir de trabalinguas inventados. 

Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do medo 

a cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os alumnos: 

• reláxanse e perden os seus complexos e aprenden a dar unha dimensión lúdica á 

lingua. 

• poden concentrarse na pronuncia e na entoación. 

• integran máis facilmente a lingua. 

 

- Diálogos, aprendendo de memoria e representando escenas dialogadas, os alumnos: 

• asimilan contidos e memorízanos; os textos convértense en referencias e modelos; 

• aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos, 

mímica…). 

 

Expresión en continuo: 

Anímase aos alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando da información 

obxectiva á subxectiva, enriquecendo a comunicación a través da expresión de sentimentos, 

de opinións persoais, por exemplo: 

- xustificar unha opción (unha foto, unha situación, un traballo…); 

- imaxinar os pensamentos e os sentimentos de persoas de acordo coa súa 

fisionomía; 

- describir e interpretar unha serie de viñetas ilustradas; 
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- comparar itinerarios de viaxe; 

- debater sobre os seus sentimentos o primeiro día de clase, a súa personalidade 

en xeral, situacións problemáticas na vida, os seus soños e pesadelos; 

- falar sobre unha festa de disfraces, falar sobre o cotián (o fogar e outras 

obrigacións); 

- falar sobre unha experiencia persoal nunha viaxe ou unha anécdota de 

vacacións, falar sobre un desastre natural; 

- resumir unha situación, conversacións, a letra dunha canción, dar a súa opinión 

sobre o seu contido. 

 

 

Interacción: 

- Actividades de reutilización, xogos de rol e intercambios persoais 

As actividades orais de reutilización non son mecánicas, están contextualizadas e teñen 

sentido. Son o obxecto de prolongacións persoais máis ou menos libres. Os intercambios 

lúdicos mantéñense en certos momentos da aprendizaxe, como principio das unidades 

para espertar a motivación. Os xogos de rol ancóranse cada vez máis nunha realidade 

cotiá. Pídese aos alumnos: 

- pórse no lugar do profesor e facer preguntas; 

- pór en escena os refráns; 

Os intercambios multiplícanse e incorporan unha visión cada vez máis persoal: 

- dar consellos persoais a un compañeiro (p. e: para solucionar un problema 

persoal); 

- comentar cos compañeiros o contido dos documentos e intercambiar puntos de 

vista sobre os temas sociais (medios de transporte, medio ambiente, temas do circo) 

e expresar os seus gustos (lecturas, áreas de investigación preferidas). 

 

- Tarefas finais 

É na realización destas tarefas, como os alumnos se inician á comunicación auténtica 

posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto concreto: 
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• Certas tarefas son esencialmente orais: pór en escena unha fábula; presentar a 

foto da felicidade. 

• Outros se materializarán por escrito, pero desembocarán tamén nunha 

presentación oral ante a clase, así como a comentarios. 

• A maioría son un potencial multimedia. 

• Doutra banda, pouco a pouco e con axuda do profesor, falan en francés entre eles 

durante a fase de preparación (procura de ideas, intercambiar información), para 

organizarse e negociar o relacionado coas tarefas que deben realizar. 

 

 

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS 

O nivel de esixencia neste nivel reflectirá unha dobre prioridade. 

- A comunicación será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o 

importante é que se entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é incorrecta ou imprecisa. 

- Terase cada vez máis en conta a preocupación pola corrección, sobre todo se se trata 

de contidos presentados na clase, na medida en que se supón que os alumnos deben 

asimilar un certo número de recursos e porque a mellora da lingua contribúe á eficacia da 

comunicación e á motivación que está asociada a ela. 

Tratarase tamén, do grao de implicación dos alumnos e o esforzo para lograr unha 

comunicación persoal auténtica. Débese fomentar a toma de riscos xa que esta é un 

testemuño do desexo real de comunicar e de avanzar na aprendizaxe. As estratexias teñen 

como obxectivo a toma de conciencia e a aceptación dos criterios por parte dos alumnos. 

Entre estas estratexias, citamos máis arriba as actividades de repetición lúdica, observarase 

de igual modo que numerosas consignas insisten na importancia de coidar as entoacións, 

mesmo esaxerar a expresividade. 

 

3- Comprensión escrita 

« Ler textos curtos moi simples. Atopar unha información previsible en documentos 

correntes como folletos de publicidade, prospectos, menús e os horarios e comprender 

cartas persoais curtas e sinxelas. » MCER 

 

Iniciase aos alumnos na comprensión de escritos de diversa natureza auténticos: Anuncios, 
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carteis, documentos funcionais auténticos, pés de fotos. 

 

CÓMIC 

O formato cómic utilízase frecuentemente debido ao seu interese pedagóxico. Ten o seu 

lugar de gran importancia na cultura francófona e é un medio estratéxico para introducir a 

linguaxe escrita no comezo da aprendizaxe: a falta de recursos lingüísticos compénsase 

grazas á imaxe que «conta » tanto ou máis que o texto, ademais a lingua escrita é unha 

transcrición da oral. 

 

Textos literarios 

Introduciranse progresivamente textos sinxelos e curtos de diferentes xéneros: 

- Poemas: « Pour faire le portrait d’un oiseau » (Jacques Prévert); 

- Extractos de novelas: Exercises de style (RaymondQueneau); 

- Fábulas: « Le Corbeau et le renard », « La Cigale et la fourmi » (La Fontaine); 

- Canción: « Celui-ci ou celui-là ». 

Prensa, documentos informativos formais 

Preséntanse documentos que poderían atoparse nunha revista para adolescentes. 

- O blog ; 

- Consellos para viaxes a baixo prezo; 

- Test de personalidade; 

- Cuestionarios; 

- Arquivos: o medio ambiente; a vida dun artista de circo; a literatura policíaca 

(Georges Simenon e Agatha Christie). 

 

 

 

Internet 

Anímase aos alumnos a que fagan procuras en Internet para completar a información que 
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se dá : medio ambiente, o mundo do circo, inventos. 

 

Documentos comunicativos persoais 

Os alumnos atoparán extractos de escritos menos formais, por exemplo: 

- un diario (notas e fotos nun blog); 

- un anuncio (Internet); 

- cartas semi-formais e formais (pedindo información, ofrecendo un servizo); 

- testemuños e mensaxes nas redes sociais; 

- unha carta de presentación; 

- un adolescente pedindo consello nun foro; 

- a transcrición dun exame; 

- un resumo dunha lectura; 

- presentación dun proxecto e demanda formal dunha cita 

 

 

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS 

Como no caso do oral, na lingua escrita, a prioridade é a comprensión global, así como a 

identificación de información xeral, e a finalidade do texto. As preguntas de comprensión 

dos documentos evidencian esta prioridade. 

 

Doutra banda, exercitase ao alumno para que busque nun texto informacións precisas 

importantes. A verificación da comprensión faise a través da expresión libre. 

 

4- Produción escrita: expresión e interacción 

« Escribir notas e mensaxes sinxelas e curtas. Escribir unha carta persoal moi sinxela, por 

exemplo de agradecemento. » MCER 

 

Desenvolverase a expresión escrita pouco a pouco segundo os niveis alcanzando unha 
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maior esixencia nos niveis superiores. Baséase en documentos escritos pero vólvese máis 

persoal. Diríxese a fomentar o uso de novas estruturas e a corrección formal. Convídase os 

alumnos a: 

- contar unha viaxe ou unha anécdota de vacacións; 

- reescribir unha historia cambiando o punto de vista; 

- escribir unha reclamación; 

- describir un día típico coas súas restricións (obrigacións e prohibicións); 

- engadir un verso a unha canción, seguindo o modelo anterior; 

- escribir a un compañeiro e darlle consellos para que senta mellor; 

 

No marco das tarefas finais anímase ao alumno a: 

- elaborar  un  póster,  escribir  unha pequena introdución para presentar a 

situación e anunciar os cambios propostos; 

- realizar unha caricatura, describila e xustificala por escrito punto por punto; 

- describir por escrito os mellores momentos do ano mediante a consolidación dun 

póster ou un mapa mental publicados nun blog. 

- un anuncio dunha viaxe; 

- unha carta solicitando información; 

- unha carta de presentación; 

- a petición de consello nun foro; 

- un rexistro de lectura; 

- unha carta formal para presentar un proxecto para o instituto 

- Non se para nas palabras de uso, é demasiado pronto para esixir aos alumnos 

unha verdadeira corrección neste ámbito. 

- Chámase a atención sobre as principais dificultades ortográficas de ámbito 

gramatical, sobre as marcas portadoras de sentido: 

- concordancia de xénero e número dos substantivos, adxectivos e 
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participios pasados; 

- interrogativos; 

- terminacións verbais (futuro / condicional); 

- diferenciación gráfica de homónimos entre os determinantes, entre 

algunhas formas verbais e preposicións ou adverbios. 

 

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS 

As producións escritas deberán ser avaliadas con indulxencia.  Deberase ter en conta o 

rexistro e a coherencia formal co tipo de texto escrito. Do mesmo xeito, será avaliada de 

forma prioritaria a organización do texto en función da súa tipoloxía e tamén o nivel dos 

alumnos. 

 

Finalmente, a creatividade dos escritos será valorada, para compensar os defectos formais. 

As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o 

escrito: a existencia de varias grafías para un mesmo son, a importancia determinante das 

terminacións de nomes, adxectivos e verbos. Apóianse na observación guiada de textos e 

non en frases illadas. 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian empregar 

o Libro de texto, en todos os cursos da ESO empregaremos “En Spirale” da 

editorial Oxford e en 1º de BAC será “Mot de passe”, tamén da editorial 

Oxford. 

o Caderno de exercicios da mesma editorial para cada curso. 

o Pizarra dixital nas aulas abalar. 

o Dicionarios bilingües e monolingües 

o Dicionarios visuais 

o Fichas de expresión oral. 

o Fotocopias de apoio. 

o Diferentes xogos (lotería, oca, quen é quen...) 
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7. Criterios sobre avaliación e cualificación 

7.1 Criterios de avaliación 

Avaliacións parciais 

- A avaliación trimestral constará de 3 probas: 

- Unha proba de comprensión e expresión escrita formada basicamente de 

exercicios de gramática, exercicios de vocabulario, textos curtos de comprensión e 

textos curtos de expresión. 

- Unha proba de comprensión oral formada por exercicios curtos de comprensión. 

- Unha proba de expresión oral: individual ou por parellas (interacción). Tratarán de 

mostrar que algunhas estruturas xa están interiorizadas. 

 

Porén, poderanse realizar pequenas probas ou controis puntuais para comprobar que os 

contidos foron asimilados. No caso de que algún alumno/a copie nalgunha proba ou control, 

retiraráselle dita proba ou control e terá un cualificación de 0 no/a mesmo/a. 

 

O alumno aprobará o francés en xuño sempre que teña aprobadas todas as avaliacións e 

tamén fixese con regularidade as tarefas da clase e da casa. No caso contrario, pode que 

teña que ir ao exame final con toda a materia. 

A este respecto, terase especialmente en conta a non entrega dos traballos obrigatorios e 

pode ocorrer que un estudante teña que ir ao exame final aínda que teña aprobadas as 

avaliacións. 

 

Avaliación final 

O Francés, como todo idioma, ríxese polo principio de avaliación continua, xa que é unha 

materia acumulativa e de índole progresiva. Esto quere dicir que non se realizarán exames 

de recuperación das avaliacións. Só ao final de curso terá lugar un exame de 

recuperación. Ao exame final irá todo o alumnado que teña dúas ou as trea avaliacións 

suspensas. Excepcionalmente, podería darse o caso de que alquén fora só con algunha 

parte, sempre a criterio do profesor. 

Os estudantes que non superen a materia en xuño poderán realizar a proba de setembro. 
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Avaliación extraordinaria 

- A avaliación extraordinaria constará, por falta de datas no mes de setembro, dunha 

proba única de comprensión e expresión escrita 100% da cualificación 

 

 

7.2 Criterios de cualificación 

O Departamento de Francés establece os seguintes criterios de cualificación: 

 

- O 70% da nota total corresponderá aos controis e exames realizados na clase. 

Avaliaranse a comprensión oral e escrita e a expresión oral e escrita. 

 

- O 20% da nota total corresponderá ao traballo realizado tanto na aula como na casa. 

 

- O 10% restante da nota final virá determinado pola revisión periódica do caderno de exercicios, polo 

coidado do material, pola actitude e o interese pola materia. 

 

Valorarase de xeito moi positivo a aqueles estudantes que comecen cunha nota máis baixa e 

progresen no curso. Os que comecen ben e retrocedan ao longo dos tres trimestres tamén se terán 

en conta de cara á nota final. 
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8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Programa a materia tendo 

en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis 

educativas. 

  

2. Programa a materia tendo   

en conta o tempo dispoñible 

para o seu desenvolvemento. 

  

3.Selecciona e secuencia de 

xeito progresivo os contidos 

da programación de aula 

tendo en conta as 

particularidades de cada 

un dos grupos. 
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4. Programa actividades e 

estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de xeito 

flexible, preparando 

actividades e recursos 

axeitados á programación de 

aula e ás necesidades e os 

intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, 

procedementos e os 

instrumentos de avaliación e 

auto avaliación que permiten 

facer o seguimento do 

progreso de aprendizaxe dos 

seus alumnos. 

  

7. Coordínase co profesorado 

doutros departamentos que 

poidan ter contidos afíns á súa 

disciplina. 
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Proporciona un plan de 

traballo ao principio de cada 

unidade. 

  

2. Presenta situacións que 

introduzan a unidade (lecturas, 

debates, diálogos). 

  

3. Relaciona as aprendizaxes 

con aplicacións reais ou coa 

súa funcionalidade. 

  

4. Informa sobre os progresos 

acadados e as dificultades 

atopadas. 

  

5. Relaciona os contidos e as 

actividades cos intereses do 

alumnado. 

  

6. Estimula a participación 

activa dos estudantes en clase. 

  

7. Promove a reflexión dos 

temas tratados. 
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Resume as ideas 

fundamentais discutidas 

antes de pasar a unha nova 

unidade ou tema con mapas 

conceptuais , esquemas. 

  

2. Cando introduce conceptos

 novos

, relaciónaos, se é  posible, 

cos xa coñecidos; intercala 

preguntas aclaratorias; pon 

exemplos... 

  

3. Ten predisposición para 

resolver dúbidas e ofrecer 

asesorías dentro e fóra das 

clases. 

  

4. Optimiza o tempo 

dispoñible para o 

desenvolvemento de cada 

unidade didáctica. 
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5. Utiliza axuda audiovisual ou 

de outro tipo para apoiar os 

contidos na aula. 

  

6. Promove o traballo 

cooperativo e mantén unha 

comunicación fluída cos 

estudantes. 

  

7. Desenvolve os contidos 

dun xeito ordenado e 

comprensible para os 

alumnos. 

  

8. Presenta actividades que 

permitan acadar os 

estándares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa 

educativa. 

  

9. Presenta actividades 

grupais e individuais. 
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE 

ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Realiza a avaliación inicial a 

principio de curso para axustar 

a programación ao nivel dos 

estudantes. 

  

2. Detecta os coñecementos 

previos de cada unidade 

didáctica. 

  

3. Revisa, a cotío, os  traballos 

propostos na aula e fóra dela. 

  

4. Proporciona a información 

necesaria sobre a resolución 

das tarefas e o xeito de 

melloralas. 

  

5. Corrixe e explica de forma 

habitual os traballos e 

actividades dos alumnos e dá 

pautas para a mellora das súas 

aprendizaxes. 

  

6. Utiliza criterios de   
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avaliación abondo, que atenda 

de xeito equilibrado a 

avaliación dos diferentes 

contidos. 

  

7. Favorece os procesos de 

autoavaliación e coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades 

que faciliten a adquisición de 

obxectivos cando estes non 

teñan sido acadados 

suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de 

máis nivel cando os obxectivos 

teñan sido acadados con 

suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas 

de avaliación en función dos 

contidos, o nivel dos 

estudantes, etc. 

  

11. Emprega diferentes medios 

para informar dos resultados 

aos estudante e  ás familias. 
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9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 

 

Na ESO, as materias son de contido progresivo polo que a súa superación nun curso supón 

a superación da materia do curso anterior se estivese pendente. 

 

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, 

realizarase outra avaliación continua particular para a materia pendente, avaliación que será 

independente da anterior. A superación de esta avaliación continua particular suporá o 

aprobado da materia pendente. 

 

Para a preparación desta avaliación continua, entregarase aos alumnos unha serie de 

traballos, que serán supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. 

Ditos traballos incluirán exercicios similares aos que se esixirán na realización das probas. 

Os traballos serán valorados. A nota obtida en eles suporá o 10 % da nota da avaliación 

correspondente. 

 

Ademais das dúas opcións xa citadas (avaliación continua do curso actual e avaliación 

continua particular para a materia do curso anterior), existe unha terceira vía para aprobar 

a materia pendente: as convocatorias oficiais que se realizarán nos meses de maio e 

setembro. Nestas convocatorias oficiais realízanse probas sobre toda a materia. 

 

O profesor encargado de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte á 

materia no curso actual. Os alumnos que non cursen a materia no curso actual serán 

supervisados polo xefe ou xefa do departamento. 
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10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados 

No primeiro curso da E.S.O, por tratarse dun curso de iniciación a lingua francesa, non se 

fará ningunha proba específica da materia pero si unha proba de cultura xeral sobre o noso 

país veciño. Nos restantes cursos ademais da observación dos alumnos, farase unha 

pequena proba cos contidos mínimos esixidos no curso anterior para detectar posibles 

dificultades á hora de desenvolver cada unha das catro destrezas básicas (comprensión 

oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita) así como a asimilación dos 

contidos lexicais e gramaticais impartidos nos anos anteriores. 

 

11. Medidas de atención a diversidade 

En colaboración co departamento de orientación procurarase detectar os casos dos 

alumnos que precisen medidas de atención especiais e elaboraranse actividades ao seu 

nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e 

reforcen a súa autoestima. O alumnado que presenta máis dificultades ten a exención da 

segunda lingua estranxeira e recibe nesas horas un apoio en lengua ou lingua. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación 

inicial. En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da 

dispoñibilidade do centro (tanto persoal como material) poden facerse agrupamentos 

específicos para tal fin. 

 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballaran no curso que 

corresponda. 

• Educación ambiental 

• Educación para a igualdade de oportunidades 

• Educación moral e cívica 

• Educación para a paz, a non violencia e a cooperación 

• Educación para a saúde 

• Educación vial 

• Educación para o emprego das TICs 
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13. Actividades complementarias e extraescolares. 

As actividades complementarias e extraescolares configuran un aspecto importante na educación 

integral do alumnado que reforzan os elementos transversais e a aprendizaxe competencial. O 

departamento de Francés participa naquelas actividades complementarias propostas dende o 

centro, o grupo de Igualdade e a biblioteca tales como: 

● Conmemoración de Halloween 

● Commemoración do día  en contra da violencia de xénero o día 25 de novembro.  

● Commemoración do día da paz, 30 de xaneiro.  

● O entroido: la fête de la Chandeleur. 

● Commemoración do día internacional da muller traballadora, 8 de marzo. 

● Celebración do día Internacional do Libro, 23 de abril. 

● Participación nas actividades propostas con motivo do Día das Letras, 17 de maio.  

 

Ademais, o Departamento de Francés sempre realizou actividades culturais que se 

estimaron interesantes para o alumnado, como teatro en francés, conferencias, visitas a 

exposicións, excusións, semana da francofonía, baloncesto solidario. etc, porque considera 

necesario, motivador e beneficioso para o alumnado poder participar nelas. Pero, por mor 

da Covid-19, non se prevén actividades extraescolares para este curso escolar.  

 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

O seguimento da programación da materia e da propia práctica docente realizarase 

periodicamente (por unidade didáctica, semanal, quincenal ou mensualmente) polo propio 

profesor por comparación entre o planificado e o executado realmente, rexistrando as 

modificacións necesarias. 

 

Trimestralmente, as conclusións do seguimento da programación por parte do profesor 
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analizarase detalladamente o que servirá de base para a memoria de final de curso que terá 

que presentar sobre o desenvolvemento da programación da materia e coas estatísticas 

sobre cualificacións do alumnado. Seguiremos o seguinte esquema. 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR A MELLORAR ... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

Temporalización das 

unidades didácticas 

   

Desenrolo dos obxectivos 

didácticos 

   

Manexo dos contidos da 

unidade 

   

Descritores e desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios de 

avaliación 

   

Uso de diversas 

ferramentas de avaliación 

   

Evidencias dos estándares 

de aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinaridade    
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15. Indicadores de logro 1º e 2ºESO 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

C C 

 

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. ex. en 

estacións ou aeroportos), 

sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas e o son non 

estea distorsionado. 

 

 

C C L 

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 imporante 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 

articulado 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. 
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2. Entende os puntos 

principais do que se lle di 

en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (p. ex. en 

hoteis, tendas, albergues, 

restaurantes, espazos de 

lecer ou centros de 

estudos). 

 

 

C C L 

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 sen 

necesidade de 

repetición. 

Entende os puntos 

principais 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 

en que participa, 

descricións, narracións 

e opinións formuladas 

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 o devandito. 

 

 

C C L 

- C A A 

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 en 

que participa (p. ex. nun 

centro de estudos), 

preguntas sinxelas 

 

 

C C L 

Ten dificultade en 

identificar as ideas 

principais nunha 

conversación formal 

con apoio visual, 

Identifica  as ideas 

principais nunha 

conversación formal 

con apoio visual, 

xestos e con 

Identifica as ideas 

principais nunha 

conversación formal 

con apoio visual e 

xestos, sen 

Identifica as ideas 

principais nunha 

conversación formal 

sen apoio visual nin 

xestos. 
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sobre asuntos persoais 

ou educativos, sempre 

que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se 

lle dixo. 

xestos e con 

necesidade de 

repetición. 

necesidade de 

repetición. 

necesidade de 

repetición. 

5. Identifica as ideas 

principais de programas 

de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do 

seu interese articulados 

con lentitude e claridade 

(p. ex. noticias ou 

reportaxes breves), 

cando as imaxes 

constitúen gran parte da 

mensaxe. 

 

 

C A A 

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 

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 

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 

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 

 

C C 

 

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. 

C C L 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 

 

 

C C L 

Desenvólvese con 

dificultade en xestións 

e transaccións cotiás, 

Participa en 

interaccións sinxelas 

aparecendo nelas 

Participa en 

interaccións sinxelas 

aparecendo nelas 

Participa en 

interaccións sinxelas 

aparecendo nelas 
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cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e 

o lecer, seguindo normas 

de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento) 

- C S C dunha maneira pouco 

clara, con algunhas 

pausas, con 

necesidade de 

repeticións e sen apoio 

de xestos. 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

coa cultura francesa 

dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio 

de xestos. 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

coa cultura francesa 

dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, 

sen necesidade de 

repeticións e con apoio 

de xestos. 

numerosos aspectos 

sociolingüístico s 

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 opinions de 

maneira sinxela e breve, 

fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou 

 

 

C C L 

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 

conversació ns cara a 

cara dunha maneira 

totalmente comprensib 

le con 

correctos patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación. 
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instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir 

para realizar unha 

actividade conxunta. 

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. 

 

C L C 

- C S C 

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 formalou 

entrevista dunh a 

maneira clara 

utilizando expresións 

previamente 

traballadas e 

apoiándose en xestos. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

C C 

 

BLOQUE 2: 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). 

 

 

 

C C L 

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 personal 

sinxela  en calquera 

formato en que se fala 

C C L Identifica con 

dificultade a función 

comunicativa de 

correspondencia 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sinxela en 

Identifica a función 

comunicativa e 

comprende 

correspondencia 

Identifica a función 

comunicativa e 

comprende sen 

ningunha dificultade 
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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 dun 

mesmo; se describen. 

persoal sinxela en 

calquera formato 

recoñecendo palabras 

en textos escritos 

breves e sinxelos de 

temas familiares ou da 

súa contorna. 

calquera formato 

recoñecendo palabras 

en textos escritos 

breves e sinxelos de 

temas familiares ou da 

súa contorna. 

personal sinxela en 

calquera formato 

recoñecendo palabras 

e frases en textos 

escritos breves e 

sinxelos de temas 

familiares ou da súa 

contorna. 

correspondencia 

personal 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 seu 

interese no contexto 

persoal ou educativo (p. 

ex. sobre un curso de 

verán). 

 

 

C C L 

Identifica con 

dificultade a función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal 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 

formal 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 

formal 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 

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 C C L Recoñece con moitas Recoñece con pouca Recoñece con pouca Recoñece sen 
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 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. 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

 

C C L 

- C A A 

- C S C 

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 

 

C C 

 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de 

adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.Completa C C L 

- C A A 

Completa un 

cuestionario sinxelo 

con información 

persoal básica e 

relative 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 

 

 

C C L 

- C D 

Escribe con moita 

dificultade notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

que realiza 

comentarios moi 

Escribe notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

que realiza 

comentarios moi 

breves ou dá 

Escribe notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

que realiza 

comentarios moi 

breves ou dá 

Escribe sen dificultade 

notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en que realiza 

comentarios moi 

breves ou dá 
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relacionadas con 

actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu 

intereses, respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta 

máis importantes 

breves ou dá 

instrucións e 

indicacións utilizando 

poucas das estruturas 

dadas. 

instrucións e 

indicacións utilizando 

con algunha dificultade 

as estruturas dadas. 

instrucións e 

indicacións utilizando 

as estruturas dadas. 

instrucións e 

indicacións utilizando 

nas 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 

 

 

C C L 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

persoal breve con 

moita dificultade. 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado, pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

personal 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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modificar 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 

observa as convencións 

formais e normas de 

cortesía básicas deste 

tipo de textos. 

C C L 

- C S C 

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 

léxico adecuado case 

na súa totalidade. 
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3º e 4ºESO 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

C C 

 

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. 

C C L 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 

C C L Entende información 

relevante do que se lle 

Entende información 

relevante do que se lle 

Entende información 

relevante do que se lle 

Entende información 

relevante do que se lle 
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en transaccións e xestión 

cotiás e estruturadas (p. 

e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurants 

espazos de lecer ou 

centros de estudos). 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas con 

bastante dificultade e 

con necesidade de 

repeticións e con apoio 

xestual. 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas con apoio 

visual e con 

necesidade de 

repetición 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas con apoio 

visual sen necesidade 

de repetición 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas sen 

necesidade de 

repetición. 

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 o que dixo. 

C C L 

- C A A 

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 ou 

entrevista na que 

participa, 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. 

 

 

 

C A A 

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, documentaisou 

entrevistas), cando as 

imaxes vehiculan gran 

parte da mensaxe. 

C A A 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 identifica 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 identifica o 

sentido global e as 

informacións esenciais       

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotiáns con 

necesidade de polo 

menos un destes 

apoios: visual, xestos 

ou repeticións. 

Sabe identifica 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 

 

C C 

 

BLOQUE 2: 

INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de 

adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, 

seguindo un esquema 

lineal e estruturado, 

sobre aspectos concretos 

de temas do seu interese 

ou relacionados con 

aspectos básicos dos 

seus estudos, e responde 

preguntas breves e 

contido se se articulan 

clara e lentamente. 

Sinxelas dos oíntes sobre 

o seu contido se se 

articulan clara e 

lentamente. 

 

C C L 

Fai presentacións 

breves e ensaiadas, 

seguindo un esquema 

lineal e estruturado, 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 esquema 

lineal e estruturado, 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 esquema 

lineal e estruturado, 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 

dexestos. 

Fai presentacións 

breves e ensaiadas, 

seguindo un esquema 

lineal e estruturado, e 

responde preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o seu 

contido dunha maneira 

clara utilizando 

expresións 

previamente 

traballadas e 

apoiándose en xestos. 
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2.Desenvólvese coa 

debida corrección 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). 

C C L 

- C S C 

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 

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 

expresa de maneira 

sinxela opinións e puntos 

 

C C L 

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 

conversación cara a 

cara con algunha 

dificultade na 

comprensión pero cun 

uso de patróns 

sonoros, rítmicos e de 

entoación adecuados. 

Participa en 

conversación cara a 

cara dunha maneira 

comprensible con 

patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación 

adecuados 

Participa en 

conversacións cara  a 

cara dunha  maneira 

totalmente 

comprensibles con 

correctos patróns, 

rítmicos e de entoación 

adecuados. 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Francés 

 

183 
 

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. 

4. Desenvólvese de 

maneira simple pero 

suficiente nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista (p. 

e. para realizar un curso 

de verán), achegando 

información relevante, 

expresando de maneira 

sinxela as súas ideas 

sobre temas habituais, 

dando a súa opinión 

sobre problemas 

prácticos cando se lle 

 Desenvólvese con 

dificultade nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista 

dunha maneira pouco 

clara, con algunhas 

pausas, con 

necesidade de 

repeticións e sen apoio 

de xestos 

Desenvólvese nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista 

dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, 

con necesidade de 

repeticións e sen apoio 

de xestos. 

Desenvólvese con 

dificultade nunha 

conversación formal, 

reunión ou  entrevista 

dunha maneira clara, 

con algunhas pausas, 

sen necesidade de 

repeticións e con apoio 

de xestos. 

Desenvólvese con 

dificultade nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista 

dunha maneira clara 

utilizando expresións 

previamente 

traballadas e 

apoiándose en xestos. 
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pregunta directamente e 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios 

sempre que poida pedir 

que se lle repitan os 

puntos clave se o 

necesita. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

C C 

 

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 

fotocopiadora), así como 

instrucións claras para a 

realización de actividades 

e normas de seguridade 

básicas (p. e. espazo de 

lecer). 

 

 

C C L 

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. 

2.Comprende 

correspondencia persoal 

sinxela en calquera 

formato na que fala dun 

mesmo; se describen 

 

 

C C L 

Identifica con 

dificultade a función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal en calquera 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sinxela en 

calquera formato 

Identifica a función 

comunicativa e 

comprende 

correspondencia 

personal sinxela en 

Identifica a función 

comunicativa e 

comprende sen 

ningunha dificultade de 

correspondencia 
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persoas, obxectos e 

lugares, se narran 

acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios e expresa de 

maneira sinxela 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

formato recoñecendo 

palabras, en textos 

breves e sinxelos 

escritos de temas 

familiares ou da súa 

contorna. 

recoñecendo palabras 

en textos breves e 

sinxelos escritos de 

temas familiares ou da 

súa contorna. 

calquera formato 

recoñecendo palabras 

e frases en textos 

breves e sinxelos 

escritos de temas 

familiares ou da súa 

contorna. 

personal sinxela en 

calquera formato 

recoñecendo palabras 

e frases en textos 

breves e sinxelos 

escritos de temas 

familiares ou da súa 

contorna. 

3. Entende o esencial de 

correspondencia formal 

na que se lle informa 

sobe asuntos do seu 

interese no context 

persoal ou educativo (p. 

e. unha bolsa para 

realizar un curso de 

idiomas). 

 

C C L 

- C A A 

- C S C 

Identifica con 

dificultade a función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal 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 

formal sinxela en 

calquera formato 

recoñecendo algunhas 

palabras en textos 

breves e sinxelos 

escritos de temas 

familiares ou da úa 

contorna. 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sinxela en 

calquera formato 

recoñecendo a maioría 

das palabras en textos 

breves e sinxelos 

escritos de tema 

familiares ou da súa 

contorna. 

Identifica a función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sinxela en 

calquera formato 

recoñecendo todas as 

palabras en textos 

breves e sinxelos 

escritos de tema 

familiares ou da súa 

contorna. 
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4. Capta as ideas 

principais 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 

vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

 

 

 

 

C C L 

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 

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. 

 

 

 

C A A 

Identifica con bastante  

dificultade palabras e 

frases en páxinas web 

e outros materiais de 

referencia. 

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 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 

 

C C 

 

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 e 

relativa á súa formación, 

intereses ou afeccións 

(p.e. para subscribirse a 

unha publicación dixital). 

C C L 

- C A A 

Completa un 

cuestionario sinxelo 

con información 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 personal. 

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), nas 

que fai comentarios 

breves ou dá instrucións 

e indicacións 

 

C C L 

Escribe con moita 

dificultade notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

nas que realizan 

comentarios moi 

Escribe notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

nas que realiza 

comentarios moi 

breves ou dá 

Escribe notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

nas que realiza 

comentarios moi 

breves ou dá 

Escribe sen dificultade 

notas mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

nas que realiza 

comentarios moi 

breves ou dá 
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relacionadas con 

actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu 

interese, respectando as 

convencións e as normas 

de cortesía e da etiqueta. 

breves ou dá 

instrucións e 

indicacións utilizando 

poucas das estruturas 

dadas. 

instrucións e 

indicacións utilizando 

con algunha dificultade 

as estruturas dadas. 

instrucións e 

indicacións utilizando 

as estruturas dadas. 

instrucións e 

indicacións utilizando 

na súa totalidade as 

estruturas dadas. 

3.Escribe 

correspondencia persoal 

breve na que establece e 

mantén o contacto social 

(p. e. con amigos noutros 

países); se intercambia 

información; se describe 

en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; dá 

instrucións; fai e acepta 

ofrecementos e 

suxestións (p. e. 

cancelan, confirman ou 

modifican unha invitación 

ou uns plans),  e expresa 

C C L 

- C S C 

Escribe a partir dun 

Modelo 

correspondencia 

personal breve con 

moita dificultade. 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultade. 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado. 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

personal breve sen 

dificultade e utilizando 

un repertorio de léxico 

adecuado case na súa 

totalidade. 
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opinions de maneira 

sinxela. 

4.Escribe 

correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou 

dando a información 

requirida, e observando 

as convencións formais e 

as normas de cortesía 

básicas  deste tipo de 

textos. 

 

 

 

C C L 

- C S C 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

formal básica e breve 

con moita dificultade. 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

formal básica e breve 

utilizando un  léxico 

adecuado pero con 

dificultade 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

formal básica e breve 

utilizando un  léxico 

adecuado 

Escribe a partir dun 

modelo 

correspondencia 

formal básica e breve 

sen dificultade e 

utilizando un repertorio 

de léxico adecuado 

case na súa totalidade 
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16. Perda do dereito á avaliación continua. 

A perda do dereito á avaliación continua pódese consultar no Plan Xeral de Centro 

(aprobado no Consello Escolar do 14 de xuño de 2012). 

 

A perda do dereito a avaliación continua non supón a perda do dereito de asistencia a 

clases. O alumno con perda do dereito á avaliación continua terá que asistir a clase, facer 

as tarefas, entregar os traballos e calquera cousa que se lle pida ao grupo de referencia. 

 

Para avalialo, farase un exame de todo o curso no mes de xuño. 

 

 

17. Proxecto lector 

O Departamento de francés colabora no proxecto lector do centro, tanto no empréstamo de 

libros na biblioteca do departamento e na biblioteca do centro, como en potenciar a lectura 

dos alumnos. 

 

Nos diferentes cursos faranse lecturas de cómics, relatos curtos ou distintas lecturas 

adaptadas a cada curso. En tódolos cursos o departamento indicará os libros de 

empréstamo que poden coller sendo unha actividade voluntaria e que, de facela, contaría 

para nota. 

As lecturas propostas son: 

1º ESO : “Une vie de chat” , niveau 1. Danièle Bourdais. Ed. Alhambra-Longman./ “Un quartier 

très spatial” niveau 1.Ed. Alhambra-Longman. 

2º ESO : “Le village englouti” , niveau 2. Danièle Bourdais. Ed. Alhambra-Longman./ “C’est 

chouette la vie” Niveau intro. Giovanna Tempesta. Ed. Santillana. 

3º ESO – 4º ESO : “Concert en Bretagne” Cécile Taguen. Niveau 1. 

1º BACHILLERATO : “La main anonyme”. Florence Espósito. Ed. McGraw Hill. 

 

Todas as lecturas terán un cuestionario e / ou exercicios didácticos. 

Tamén intentamos ver polo menos unha película na súa versión orixinal con subtítulos. Elíxese entre 

os títulos da nosa videoteca segundo os diferentes niveis. 
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18. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

 

● 2º ESO: as unidades que quedaron sen dar en 1º foron a 5 e a 6 e algúns contidos das 

anteriores (horas e descripción). Estes contidos veranse en 2º e son:  

Falar e escribir sobre a súa familia 

Contar ata 100 

Facer unha descripción física e de carácter 

Preguntar e dicir a hora 

Contar a súa xornada 

Dar órdenes ou consellos utilizando o imperativo 

● 3º ESO: tampouco se alcanzaron os obxectivos en 2º, quedando as unidades 4, 5 e 6 sen dar. 

Un dos motivos foi a Covid-19 pero o ritmo lento de traballo do grupo, tampouco permitiu avanzar 

máis. Na unidade 0 aparecen estes contidos polo que pararémonos un pouco mais para velos 

con detalle e practicar con exercicios. Ademais chegaron dúas alumnas novas que nunca 

estudaron francés así que se terán en conta as medidas de atención a diversidade. 

Estes contidos que se verán en 3º son: 

Describir accións do pasado (passé composé) 

Responder a preguntas afirmativas e negativas 

Falar e escribir dos gustos e preferencias 

Compoñer e describir menús e platos 

Describir e falar da roupa 

Saber dicir e escribir a hora 

• 4º ESO: quedaron sen dar as unidades 5 e 6 e algúns contidos das anteriores (futur e revisar 

o passé composé).  

Estes contidos que se verán en 4º son: 

Saber empregar l'imparfait, le passé composé, le futur no oral e no escrito 

Explicar e falar dos seus proxectos 

Describir costumes e situacións pasadas 

Describir unha viaxe 
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• 1ºBAC: en 4º quedou sen dar a unidade 6. Pero en 1º BAC, a maioría do alumnado ven 

doutros centros e hai moita diversidade no grupo xa que os  hai que levan dous, tres ou máis 

anos sen dar Francés. De calquera xeito, os contidos non difiren esencialmente dos da ESO, 

a diferenza reside principalmente na madurez do alumno para abordalos desde unha 

perspectiva comunicativa, así como na súa capacidade de análise e reflexión.  

 

19. Adaptación da programación en función da situación sanitaria 

O alumnado posto en corentena poderá seguir o seu proceso formativo na casa a través da Aula 

Virtual, onde se subirán os contidos e os exercicios dados na clase, ademáis de actividades e 

enlaces para repasar de forma lúdica. Se houbera algunha tarefa para entregar, entregarana no 

prazo establecido. Para calquera dúbida ou consulta, o alumnado pode facelo a través da 

mensaxería da Aula Virtual ou a través do mail do departamento, facilitado ao alumnado.  

En caso de pasar á ensinanza a distancia, poderánse facer videochamadas, no horario de clase 

presencial ou no que quede establecido polo centro, a través da aplicación telemática que a 

Xunta poña a disposición dos profesores. As tarefas serán entregadas via telemática no tempo 

e prazo de data de entrega (comunicado polo profesor ou posto na Aula virtual), ben sexa por 

correo electrónico designado polo profesor ou pola Aula Virtual do IES. Neste punto, o alumnado 

terá a obriga da asistencia á clase telemática e a ter presencia de video e audio. A non entrega 

das tarefas ou a non presencia nas clases telemáticas (salvo causa xustificada) mostrará a falta 

de interese pola materia e contará negativamente na avaliación. 

A proba de avaliación constara dun exame dos contidos da materia impartida no trimestre 

correspondente, exame que se fará por partes, cun tempo específico para cada unha delas e, 

tendo en conta todas as destrezas: Grammaire/Vocabulaire, Compréhension Écrite, 

Compréhension Orale, Expression Écrite e Expression Orale et Interaction. 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os que aparecen na programación. 
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ANEXO I 

 

 

Plans de Reforzo e Recuperación. 

 

Como xa se dixo anteriormente na programación, o Francés, como toda lingua estranxeira, é unha 

materia acumulativa e de índole progresiva polo que cada ano vólvese a repasar o do curso anterior e 

amplíase con contidos novos. 

As unidades 0 de cada curso son un repaso  en xeral do visto no curso anterior e nas seguintes 

unidades tamén se repasa ademais de ver contidos novos.  

Adícarémoslle máis tempo, exercicios e práctica ao que non se deu o curso pasado ao mesmo tempo 

que se repasará e se darán contidos novos ao longo de todo o curso. 

 

 


