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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

1ºESO 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión oral 

 

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e máis importantes de pequenas 

audicións, sobre asuntos habituais. 

 

Utilizar os aspectos socioculturais e lingüísticos para a comprensión. 

 

Distinguir a función e a mensaxe máis relevante do texto da 

produción oral 

 

Discriminar patróns sonoros, intención comunicativa, acentos 

 

Comprende preguntas sinxelas sobre asuntos persoais, frases e expresións 

habituais da vida diaria, a aula,... 

 

Comprende o sentido global de textos orais ou escritos con estruturas estudadas. 

 

Comprende información esencial en conversas que falan sobre temas vistos na 

aula. 

 

 

Comprende textos sinxelos con estruturas e léxico traballado na aula. 

 

Comprende a información esencial e os puntos clave. 

 

Comprende a idade, informacións básica en forma negativa. 

 

Comprende apreciacións, unha presentación. 

 

Comprende información sobre material escolar, materias, colores, números, 

saúdos. 

 

Comprensión escrita 

 

Identificar a idea xeral, os puntos máis importantes do texto con estruturas 

sinxelas. 

 

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos. 

 

Recoñecer léxico frecuente, convencións ortográficas, estruturas sintácticas 

frecuentes. Aplicar á comprensión do texto. 

 
Expresión escrita 

 

Escribir mensaxes breves sobre temas habituais, nun rexistro neutro. 

 

Coñecer e aplicar a gramática e o léxico para elaborar mensaxes e textos breves. 

 

Incorporar a produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

Completa un cuestionario con información básica. 

 

Escribe notas, felicitacións, mensaxes textos  breves. 

 

Escribe textos con presentación limpa e ordenada. 

 

Esfórzase en utilizar a lingua francesa nas actividades. 
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sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar estruturas sintácticas, puntuacións, léxico, conectores sinxelos. 

 

Utilizar patróns discursivos de xeito correcto e axeitado. 

 

 

Responde en francés a preguntas sinxelas 

Elabora un texto sinxelo empregando expresións e construcións traballadas na 

aula. 

 

Expresa de forma sinxela os gustos, información persoal. 

 

Preséntase e produce textos sobre os gustos, deportes,... 

 

Expresa  información sinxela en forma afirmativa e negativa. 

 

Expresa a idade, informacións básica en forma negativa. 

 

Expresa apreciacións, unha presentación. 

 

Expresa información básica sobre material escolar, materias, colores, números, 

saúdos. 

 

 

Participa en proxectos, actividades e tarefas integrando os elementos 

transversais. 

 

Produce pequenos diálogos e fórmulas. 

 

Entoa e pronuncia ca suficiente claridade para facerse entender, nun audio, se 

fóra o caso. 

 

Expresa os seus hábitos, gustos, , os números,... 

 

Constrúe frases negativas e afirmativas empregando os verbos sinalados, os 

artigos, as preposicións. 

 

Coñece a xeografía e os símbolos de Francia e os elementos culturais básicos. 

 

Expresión oral 

 

Producir textos orais  breves e comprensibles, utilizando frases curtas 

incorporando os contidos explicados na aula. 

 

Incorporar á produción coñecementos socioculturais ou sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico e gramatical suficiente para comunicar. 

 

Pronunciar e entoar de xeito comprensible. 
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2º ESO. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión oral 

 

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e máis importantes de pequenas 

audicións, sobre asuntos habituais. 

 

Utilizar os aspectos socioculturais e lingüísticos para a comprensión. 

 

Distinguir a función e a mensaxe máis relevante do texto da 

produción oral 

 

Discriminar patróns sonoros, intención comunicativa, acentos 

 

Comprende mensaxes en presente de indicativo, os grandes números, as 

actividades extraescolares. 

 

 

Entende a descrición dunha persoa e a información persoal , ou entende os 

rasgos principais dun animal. 

 

Comprende globalmente un diálogo para responder a unhas cuestións (a 

expresión do dolor, a posibilidade, o desexo. 

 

Capta a descrición física de alguén ou a un animal. 

 

Comprende un itinerario. 

 

Recoñece as profesións. 

 

Utiliza os recursos sintácticos e léxicos para orientarse nunha cidade, indicar a 

procedencia, para facer compras nunha tenda de alimentación. 

 

Comprende unha receita de cociña, os ingredientes , de forma moi sinxela. 

 

 

Comprende o vocabulario das tendas e dos alimentos para facer compras de 

alimentación. Emprega as cantidades, os partitivos, os verbos devoir et pouvoir. 

a invita a alguén, acepta o rexeita educadamente unha invitación 

 

 

Capta a información esencial para seguir un itinerario, para identificar o lugar 

de procedencia 

 

Comprende un diálogo ou texto de forma global e é capaz de responder a 

preguntas sinxelas. 

Comprensión escrita 

 

Identificar a idea xeral, os puntos máis importantes do texto con estruturas 

sinxelas. 

 

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos. 

 

Recoñecer léxico frecuente, convencións ortográficas, estruturas sintácticas 

frecuentes. Aplicar á comprensión do texto. 
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Identifica a expresión de proxectos inmediatos e do futuro próximo. 

 

Comprende preguntas sinxelas sobre asuntos persoais, frases e expresións 

habituais da vida diaria, a aula,... 

 

Recoñece os lugares dunha cidade, os medios de transporte, as profesións, as 

actividades 

 

Comprende o sentido global de textos orais ou escritos con estruturas estudadas. 

 

Comprende información esencial en conversas que falan sobre temas vistos na 

aula. 

 

Comprende textos sinxelos con estruturas e léxico traballado. 

 

Comprende a información esencial e os puntos clave. 

 

Comprende documentos os para extraer información. 

 

Recoñece e identifica os puntos principais na descrición dun aloxamento, dos 

obxectos e partes dunha casa, dunha habitación cando se empregan as 

preposicións de lugar.  

 

Comprende situación no espazo. 

 
Expresión escrita 

 

Escribir mensaxes breves sobre temas habituais, nun rexistro neutro. 

 

Coñecer e aplicar a gramática e o léxico para elaborar mensaxes e textos breves. 

 

Incorporar a produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos. 

 

Completa un cuestionario con información básica. 

 

Escribe notas, felicitacións, mensaxes, textos  breves. 

 

Escribe textos con presentación limpa e ordenada. 

 

Expresa o que pode e o que quere facer. 

 

Utiliza o léxico e a gramática para dar detalles persoais, responder a preguntas 
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Coñecer e utilizar estruturas sintácticas, puntuacións, léxico, conectores sinxelos. 

 

Utilizar patróns discursivos de xeito correcto e axeitado. 

 

 

persoais 

Esfórzase en utilizar a lingua francesa nas actividades. 

 

Responde en francés a preguntas sinxelas 

Elabora un texto sinxelo empregando expresións e construcións traballadas na 

aula. 

 

Describe fisicamente a alguén ou a un animal. 

 

Indica un itinerario. 

 

Nomea  varias profesións. 

 

Utiliza os recursos sintácticos e léxicos para orientarse nunha cidade, indicar a 

procedencia, para facer compras nunha tenda de alimentación. 

 

Explica unha receita de cociña, indicando os ingredientes, de forma moi 

sinxela. 

 

Utiliza o vocabulario das tendas e dos alimentos para facer compras de 

alimentación. Emprega as cantidades, os partitivos, os verbos devoir et pouvoir. 

Invita a alguén, acepta o rexeita educadamente unha invitación 

 

Describe un aloxamento, os obxectos e partes dunha casa, describe unha 

habitación empregando as preposicións de lugar, sitúa no espazo. 

 

Participa en proxectos, actividades e tarefas integrando os elementos 

transversais. 

 

Produce pequenos diálogos , fórmulas e textos integrando todos os 

coñecementos estudados. 

 

Entoa e pronuncia ca suficiente claridade para facerse entender, nun audio, se 

fóra o caso. 

 

 

Expresión oral 

 

Producir textos orais  breves e comprensibles, utilizando frases curtas 

incorporando os contidos explicados na aula. 

 

Incorporar á produción coñecementos socioculturais ou sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico e gramatical suficiente para comunicar. 

 

Pronunciar e entoar de xeito comprensible. 
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3º ESO. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión oral 

 

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e máis importantes de audicións, 

sobre asuntos habituais. 

 

Utilizar os aspectos socioculturais e lingüísticos para a comprensión. 

 

Distinguir a función e a mensaxe máis relevante do texto da 

produción oral. 

 

Captar información específica de documentos sonoros. 

 

Recoñecer léxico , estruturas sintácticas e gramaticais dentro da mensaxe para a 

súa comprensión global. 

 

Discriminar patróns sonoros, intención comunicativa, acentos 

 

 

Comprende o sentido global de textos orais ou escritos con estruturas estudadas. 

 

Comprende información esencial en  producións orais ou escritas. 

 

Comprende textos sinxelos con estruturas e léxico traballado na aula. 

 

Comprende a información esencial e os puntos clave. 

 

Entende as sensacións da volta a clase, a volta a clase e o horario. 

 

Recoñece as palabras interrogativas, para entender información sobre os seus 

camaradas,  e gustos e costumes. 

 

Comprende a información sobre elementos culturais de diversos países, 

nacionalidades 

 

Identifica os puntos principais na presentación e descrición dunha persoa, 

precisións físicas e de carácter. 

 

Comprende  calidades e defectos. 

 

Comprende un diálogo e é quen de identificar persoas, o estilo de vestir, a 

roupa. 

 

Entende a expresión dos gustos, as preferencias e as fórmulas de intensidade. 

 

Comprende con certa precisión un mensaxe oral ou escrito. 

 

Capta a información co emprego dos adverbios de intensidade e da negación 

Comprensión escrita 

 

Identificar a idea xeral, os puntos máis importantes do texto con estruturas 

sinxelas. 

 

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos. 

 

Recoñecer léxico frecuente, convencións ortográficas, estruturas sintácticas 

frecuentes. Aplicar á comprensión do texto. 

 

Captar a idea xeral do texto ou da mensaxe e entender información concreta , 

principal e secundaria. 
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ne...rien, ne...jamais. 

 

Comprende mensaxes, anécdotas ou relatos en pasado.. 

 

Comprende un documento escrito que utiliza o passé composé en forma 

afirmativa e negativa. 

 

Entende unha situación na que se fala de emocións e sensacións. Identifica as 

emocións e as frases exclamativas 

 

Capta a información máis relevante dun texto ou produción oral 

 

Comprende as estruturas avoir besoin, il faut, on doit que permiten facer 

recomendacións. 

 

Comprende globalmente unha situación e recoñece o futuro. 

 

Comprende e utiliza o futuro e as expresións de tempo que o introducen. 

 

Comprende a expresion de sensacións e sentimentos. 

 

Recoñece os argumentos e informacións máis importantes dos documentos. 

 

Recoñece o léxico da cidade, comprende micro conversaciones e identifica 

situacións 

 

Comprende globalmente un diálogo para definir situacións, 

 

Comprende os itinerarios 

 

Recoñece o pronome y 

 

Desenrola a comprensión oral e escrita e a estrutura dun relato 

 

Comprende as tareas domésticas e os adverbios de frecuencia. 
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Comprende a alternancia dos tempos do pasado; imparfait et passé composé. 

 
Expresión escrita 

 

Escribir mensaxes breves sobre temas habituais, nun rexistro neutro. 

 

Coñecer e aplicar a gramática e o léxico para elaborar mensaxes e textos breves. 

 

Incorporar a produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar estruturas sintácticas, puntuacións, léxico, conectores sinxelos. 

 

Utilizar patróns discursivos de xeito correcto e axeitado. 

 

Producir textos con información esencial e secundaria, suficientemente matizada 

sobre temas diversos axeitados á idade do alumnado. 

 

Empregar a lingua de xeito correcto para responder a preguntas, elaborar 

diálogos, facer resumos, comentarios. 

 

 

Produce textos orais ou escritos con estruturas estudadas. 

 

Produce  información esencial en conversas ou escritos, mensaxes, diálogos,... 

sobre temas cotiás. 

 

 

Escribe textos sinxelos con estruturas e léxico traballado na aula. 

 

Expresa a información esencial e os puntos clave. 

 

Comunica as sensacións da volta a clase, a volta a clase e o horario 

 

Emprega as palabras interrogativas, para transmitir información sobre os seus 

camaradas,  gustos e costumes. 

 

Expresa  información sobre elementos culturais de diversos países e 

nacionalidades. 

 

Produce textos escritos e orais para a presentación e descrición dunha persoa, 

precisións físicas e de carácter. 

 

Expresa   calidades e defectos. 

 

Fai diálogos ou textos e é quen de identificar persoas, o estilo de vestir, a roupa. 

 

Utiliza a expresión dos gustos, as preferencias e as fórmulas de intensidade. 

 

Usa e produce con certa precisión un mensaxe oral ou escrito. 

 

Transmete a información e  emprega os adverbios de intensidade e a negación 

ne...rien, ne...jamais. 

 

Produce mensaxes, anécdotas ou relatos en pasado.. 

Expresión oral 

 

Producir textos orais  breves e comprensibles, utilizando frases curtas 

incorporando os contidos explicados na aula. 

 

Incorporar á produción coñecementos socioculturais ou sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico e gramatical suficiente para comunicar. 

 

Pronunciar e entoar de xeito comprensible. 

 

Utilizar todos os elementos léxicos e orais para a emisión de textos 

comprensibles. 

 

Empregar as estruturas sintácticas e o léxico da lingua de forma correcta para 
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emitir pequenos mensaxes ou produciones orais sobre temas cotiás e axeitados o 

nivel do alumno. 

 

Empregar 

 

 

Produce un documento escrito que utiliza o passé composé en forma afirmativa 

e negativa. 

 

Explica unha situación na que se fala de emocións e sensacións. Emprega as 

emocións e as frases exclamativas 

 

Reproduce a información máis relevante dun texto ou produción oral 

 

Emprega as estruturas avoir besoin, il faut, on doit que permiten facer 

recomendacións. 

 

Expresa unha situación en futuro.. 

 

Emprega e utiliza o futuro e as expresións de tempo que o introducen. 

 

Expresa as sensacións e sentimentos. 

 

Compara os argumentos e informacións máis importantes dos documentos. 

 

Utiliza o léxico da cidade, comprende micro conversacións e identifica 

situacións. 

 

Emite un  diálogo escrito u oral para definir situacións, 

 

Indica os itinerarios. 

 

Emprega o pronome y. 

 

Desenrola a expresión oral e escrita e a estrutura dun relato 

 

Expresa de forma moi sinxela as tarefas domésticas e os adverbios de 

frecuencia. 

 

Emprega a alternancia dos tempos no pasado; imparfait et passé composé. 
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4º ESO. 

 
 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 

Comprensión oral 

 

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e máis importantes de pequenas 

audicións, sobre asuntos habituais. 

 

 

Utilizar os aspectos socioculturais e lingüísticos para a comprensión. 

 

 

Distinguir a función e a mensaxe máis relevante do texto da 

produción oral 

 

 

Discriminar patróns sonoros, intención comunicativa, acentos 

 

Liberar a comprensión oral. 

 

Comprende preguntas sinxelas sobre asuntos persoais, frases e expresións 

habituais da vida diaria, a aula,... 

 

 

Comprende o sentido global de textos orais ou escritos con estruturas estudadas. 

 

 

Comprende información esencial en conversas que falan sobre temas vistos na 

aula. 

 

 

Comprende textos sinxelos con estruturas e léxico traballado na aula. 

 

 

Comprende a información esencial e os puntos clave. 

 

Comprende consignas sinxelas, comprende as partes do corpo e a descrición de 

movementos ou ordes. 

 

Entende ordes, consellos, a obriga, o imperativo e o pasado. 

 

Interpreta os distintos sentidos dunha produción 

 

Identifica as formas do pasado  e as frases explicativas. 

 

Comprende as apreciacións sobre unha viaxe, os transportes, as cidades e 

países. 

Comprensión escrita 

 

Identificar a idea xeral, os puntos máis importantes do texto con estruturas 

sinxelas. 

 

 

Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos. 
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Recoñecer léxico frecuente, convencións ortográficas, estruturas sintácticas 

frecuentes. Aplicar á comprensión do texto. 

 

 

Liberar a comprensión escrita. 

 

 

Comprende as expresións de tempo para construír un relato 

 

Recoñece a fonética francesa e a ortografía. 

 

Comprende detalladamente a evolución dos costumes de alguén. 

 

Comprende textos curtos e medios e é quen de atopar información detallada. 

 

Comprende anuncios de viaxe. 

 

Comprende un texto narrativo .  

 

Comprende descricións persoais, a expresión da pertenza, estruturas gramaticais 

traballadas e unha entrevista na súa globalidade. 

 

Comprende  textos orais e escritos en presente, pasado e futuro. 

 

Comprende a descrición dunha foto, a expresión das emocións 

 

identifica os diferentes momentos da acción. 

 

Comprende a resposta a preguntas concretas. 

 

Comprende as diferentes formas de interrogación, os momentos da acción. 

 

Comprende o tempo. 

 

Comprende un diálogo en detalle. 

 

Comprende preguntas sobre cuestións de cultura xeral. 

 

Comprende afirmacións e preguntas. 

 

Comprende as profesións e as vantaxes e inconvintes que presentan. 
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comprende informacións concretas. 

 

 

 

 

 
Expresión escrita 

 

Escribir mensaxes e textos sobre temas habituais, nun rexistro neutro. 

 

Coñecer e aplicar a gramática e o léxico para elaborar mensaxes e textos. 

 

Incorporar a produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar estruturas sintácticas, puntuacións,  a gramática, léxico, 

conectores sinxelos. 

 

Utilizar patróns discursivos de xeito correcto e axeitado. 

 

Liberar a expresión escrita. 

 

 

Fai apreciacións sobre unha viaxe , un recordo de viaxe. 

 

Describe fenómenos e catástrofes naturais. 

 

Emprega as formas da interrogación, os adxectivos e os pronomes 

interrogativos. 

 

Fai previsións e suposicións. 

Expresa preferencias e medos. 

 

Escribe e utiliza os tempos imparfait e passé composé para relatar en pasado. 

Emprega os relativos. 

 

Precisa os diferentes momentos da acción e os costumes 

 

Emprega expresións de tempo. 

 

Realiza preguntas de distintos xeitos. 

 

Redacta o realiza un diálogo en detalle sobre tarefas domésticas, acusacioneso 

defensa dunha acusación. 

 

Emprega a mise en relief e a restriction ne...que. 

 

Redacta unha queixa escrita. 

 

Da consellos 

 

Utiliza o léxico das tarefas domésticas 

Expresión oral 

 

Producir textos orais  breves e comprensibles, utilizando frases curtas 

incorporando os contidos explicados na aula. 

 

Incorporar á produción coñecementos socioculturais ou sociolingüísticos. 

 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico e gramatical suficiente para comunicar. 

 

Pronunciar e entoar de xeito comprensible. 

 

Liberar a expresión oral. 
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Expresa a obriga e a prohibición. 

 

Emprega o discurso indirecto 

 

Escribe unha carta, mail, mensaxe... para pedir información. 

 

Fai preguntas e formula propostas. 

 

Produce textos sobre as vantaxes e os inconvintes dunha profesión. 

 

Emprega o passé récent, le présent continu e o futur proche. 

 

Fai un resumo dun texto. 

 

Fai descricións persoais, emprega  a expresión da pertenza, estruturas 

gramaticais traballadas. 

 

Expresa de forma clara informacións concretas. 

 

 

Describe o carácter de alguén eexpresa a súa opinión. 

 

 

Escribe textos con presentación limpa e ordenada. 

 

 

Esfórzase en utilizar a lingua francesa nas actividades. 

 

 

Responde en francés a preguntas  

 

 

Elabora un texto sinxelo empregando expresións e construcións traballadas na 

aula. 

saúdos. 
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Participa en proxectos, actividades e tarefas integrando os elementos 

transversais. 

 

Produce pequenos diálogos e fórmulas. 

 

Entoa e pronuncia ca suficiente claridade para facerse entender, nun audio, se 

fóra o caso. 

 

Expresa os seus hábitos, gustos, , os números,... 

 

Constrúe textos e mensaxes en pasado, presente e futuro, respetando as 

convencions da lingua e dando cohesión e coherencia ao texto. 
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1º BACHARELATO 

 

Criterios de avaliación. 

 

Estándares de aprendizaxe. Comprensión oral                                                                                       

 

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.  

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

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

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

Comprender o sentido xeral e a información moi relevante e sinxela de 

presentacións ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles. 
 

 

 

 

 
Nas  actividades  de  aula dixital,  persevera  no  seu  proceso  de  comprensión, axustándoo ás necesidades 

da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada) 

 Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes  que conteñan instrucións, indicacións ou 

outra información claramente estruturada . 

 Comprende, nunha conversa formal ou entrevista, información relevante de carácter habitual e predicible 

sobre asuntos prácticos no ámbito educativo (datos persoais, intereses, preferencias, e gustos e proxectos 

persoais e educativos, coñecemento ou descoñecemento, acordo e desacordo, etc.),  

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

hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes). 

Comprende,   nunha   conversa   informal     opinións xustificadas  e claramente  articuladas  a unha  

velocidade  lenta  ou  media,  sobre diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal. 
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Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos ou do seu interese nos 
ámbitos persoal e educativo; e de programas informativos, documentais, entrevistas en televisión, 

anuncios publicitarios e programas de entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado 

con claridade nunha variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe 

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

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

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

. Producir textos de extensión breve ou media,  nun rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso comprensible e adecuado á situación, e utilizando as 
estratexias necesarias para iniciar, manter e facer progresar a comunicación. 

 

 

 

 

 

▪ B2.5. Intercambiar información e opinións, dar instrucións, describir e narrar 
acontecementos sinxelos, xustificar brevemente os motivos de accións e planos, 
formular hipóteses, facer suxestións e argumentar de xeito sinxelo, aínda que se 
produzan pausas para planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que 
formular a mensaxe en termos máis sinxelos e repetir ou reelaborar o dito para 
axudar á comprensión da persoa interlocutora. 

Estándares de aprendizaxe Expresión oral 

Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual, sobre aspectos concretos de temas 
educativos sinxelos do seu interese, organizando a información básica nun esquema coherente. 

Produce conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas moi habituais 

nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos concretos. 

 Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero predicibles que poden 

xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais ou educativos (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións coas autoridades, saúde ou lecer). 

 Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que intercambia información; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado ou expresa 

brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; expresa e xustifica 

sentimentos de xeito sinxelo. 

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

Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e predicibles, de carácter 
público, institucional ou corporativo. 

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

Estándares de aprendizaxe Comprensión escrita 

Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, 

breves e ben estruturados e que traten temas traballados previamente, e capta as ideas principais de artigos 

divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do seu 

interese. 

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

institucional ou corporativo, que conteñan instrucións e indicacións de carácter previsible, claramente 

estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, 
prácticas ou becas) 
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idade e do seu nivel escolar. 

 

 

 

▪ B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas formais (remitente, cabeceira, lugar e 
data; asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura), 
e comprender un repertorio elemental e básico de expresións fixas de 
confirmación ou denegación, obriga, coñecemento, necesidade e permiso 
utilizadas para a concesión dunha bolsa, a confirmación dun pedimento, a 
reserva dun hotel, etc.  

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

 

Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos e sobre a realización de 

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

 

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

Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e predicibles, de carácter 
público, institucional ou corporativo. 

 

Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos 
breves e ben estruturados nos que se informa de acontecementos, se describen 
accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións con expresións 
sinxelas. 

 
Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as características 

do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, 

na que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian 

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

Entende o esencial de correspondencia formal institucional ou comercial sobre asuntos que poden xurdir, 

por exemplo, mentres organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, confirmación 

dun pedimento, reserva dun hotel, etc.) previamente traballada na aula. 

 Entende algunha información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias 

educativas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

 

Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou media (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión 
do texto e versión final), incorporando esquemas e expresións de textos modelo 
con funcións comunicativas similares ao texto que se quere producir. 

 

 

 

 

   Completar documentos básicos nos que se solicite información.  

Estándares de aprendizaxe. Expresión escrita 

Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e sentimentos; narra, de 

forma lineal, actividades e experiencias presentes e pasadas; e intercambia información e opinións sobre 

temas concretos nas súas áreas de interese persoal ou educativo. 

Completa un cuestionario con información persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, materias que 

cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite 

información e opinións sinxelas, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un servizo, respectando as convencións formais e 

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

Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e sinxelos  nos  que  dá  información  

esencial  sobre  un   tema  educativo,  facendo      breves 

descricións e narrando acontecementos seguindo unha estrutura esquemática moi sinxela (título, corpo do 
texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

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. 

Nas actividades de aula dixital, pode explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de significados 

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

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

 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 

suficientes para comunicar  con eficacia. 
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2º BACHARELATO 

 
Criterios de avaliación 

 

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. 

 

Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 

nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 

de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, 

sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar 

o dito. 

 
Comprender o esencial e a información relevante en situacións comúns, aínda que poidan 

necesitar unha xestión ou transacción menos habitual (explicacións a unha reclamación, 

cancelación dun servizo, etc.) que impliquen a solicitude de datos, realización de accións, 
formas de pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir o dito. 

 

Comprender o esencial en conversas sinxelas, sobre argumentacións básicas, puntos de 

vista e opinións relativos a temas frecuentes do ámbito persoal ou público, suposicións e 
hipóteses, sensacións e sentimentos básicos, claramente estruturados e articulados a unha 

velocidade lenta ou media, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 

o dito. 

 
 Comprender o sentido xeral e información esencial en presentacións ben estruturadas 

sobre temas coñecidos e predicibles, e de programas de televisión tales como 

informativos, entrevistas ou anuncios e películas, sempre que as imaxes sexan 

suficientemente redundantes para facilitar a comprensión. 
 

 

 

 
 

 

Estándares de aprendizaxe. Comprensión oral 

 

 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.  

 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, 

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

 

Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante 

e detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de 
carácter habitual e predicible (datos persoais, formación, gustos, intereses e expectativas 

ou plans de futuro), sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare 

ou elabore algo do que se lle dixo. 
 

Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 

bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes e centros docentes), ou menos habituais 

pero referidas a necesidades inmediatas en situacións de comunicación comúns se pode 
pedir confirmación dalgúns detalles. 

 

Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que participa, explicacións ou 

xustificacións básicas de puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira clara, así como a formulación 

de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas 

como a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa interlocutora 

está disposta repetir ou reformular o dito. 
 

Identifica, con apoio visual, as ideas principais e información relevante en presentacións 

ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou ocupacional, e os aspectos máis significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas, así como o esencial de anuncios 
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 publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha 

variedade estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a comprensión. 

 

Criterios de avaliación 

 

 

Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais breves ou de lonxitude 

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

 

 Interactuar, en situacións reais ou simuladas, con eficacia suficiente para narrar e 

describir experiencias, acontecementos, sentimentos, reaccións, desexos e aspiracións e 
plans ou proxectos; e intercambiar información pouco complexa, pedir e dar indicacións 

ou instrucións sinxelas con certo detalle, xustificar brevemente opinións e puntos de vista; 

formular hipóteses e facer suxestións, e expresarse sobre temas algo abstractos, como 

películas, música, libros, etc. 
 

Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con pronuncia clara e intelixible, información 

en situacións de comunicación e  menos habituais, pero predicibles, nas que teña que 

expresar o acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións frecuentes no ámbito público (doenzas, pequenas reclamacións, 

menús alternativos, accidentes, etc.), así como a expresión básica dos sentimentos e os 

intereses persoais, tales como satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa 

 
Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou por 

outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 

comprensible e adecuado á situación e utilizando as estratexias necesarias para iniciar, 

manter e facer progresar a comunicación. 
 

. Participar en situacións de comunicación formais que impliquen intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda 

de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da persoa interlocutora, e sendo quen de 
intercambiar información e opinións, dar instrucións, xustificar brevemente os motivos de 

accións e plans, e argumentar de xeito sinxelo pero eficaz. 

Estándares de aprendizaxe. Expresión oral 

 

 

 Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, utilizando a 

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

 

Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual, sobre aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información básica de maneira coherente, explicando as ideas 

principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 

articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

 
 Participa adecuadamente en conversas informais ou por outros medios técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e 

xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos 

ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica 

sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a 

música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

 
Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas e xestos 

apropiados para facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 

ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, 

e facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e 

adecuada ao contexto. 

 
 Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 

ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información 

pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando 
e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os 

seus plans. 
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Criterios de avaliación. 

 

 

Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, e aos 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos 

desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e das expresións non coñecidas.  

 

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

 
 

 Comprender información relevante en textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 

de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se informa de acontecementos, se describen 

accións, persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, crenzas ou valores con 
expresións sinxelas. 

 

 Comprender en textos formais un repertorio básico de expresións fixas para rexeitar 

(agradecendo ou xustificando), acceder (con reservas ou condicións); expresar 

posibilidade, imposibilidade ou obriga de facer algo; conceder e denegar (con ou sen 

obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer algo. 

 

 Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e 

ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos 

cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos, a 

ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, tanto de 
carácter xeral como máis específico.  

Estándares de aprendizaxe. Comprensión escrita 

 

 

 Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos 

xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de extensión 

media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 

argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 
Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e 

comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo claramente estruturados, 

relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (organización 

de grupos de traballo, información sobre actividades de formación específicas, etc.) 
 

 Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 

dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural). 

 

 Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e 

as súas relacións, e as características do lugar e o tempo en que se desenvolven. 

 
 Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, 

na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas 

que se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, 

ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese 

 

Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro). 

 

Entende información específica importante en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente 

estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden 

á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos ocupacionais 

relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 
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Criterios de avaliación. 

 

Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias máis adecuadas para elaborar textos 

escritos sinxelos de lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, 

finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e 
versión final), incorporando esquemas e expresións de textos modelo con 

funcións comunicativas similares ao texto que se quere producir. 

 

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

 

Escribir mensaxes breves, en calquera soporte, con información, instrucións e 

indicacións básicas e opinións sinxelas, destacando os aspectos que resulten 
importantes ou do seu interese para o tema que se trate. 

 

Producir correspondencia formal básica para solicitar ou dar información 

relativa a bens e servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como 
mediación lingüística, de ser o caso, cunha presentación do texto limpa e 

ordenada. 

 

Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude 
media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, 

utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións ortográficas 

e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, tanto de carácter xeral 

como máis específico dentro da propia área de especialización ou de interese. 

 

 
 

Expresarse de xeito claro e comprensible e coa suficiente fluidez para facerse 

entender, aínda que poidan producirse pausas e mesmo se as persoas 

interlocutoras poden necesitar repeticións cando se trata de palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non 

interrompan a comunicación. 

Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de modo que se comprenda a mensaxe, 

 

Estándares de aprendizaxe .Expresión escrita 

 

Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe 

experiencias, impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos 

relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os 

aspectos que lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre 

eles.  

 

Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (nivel 

de estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como 

solicitar unha bolsa. 

 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que 

solicita e transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes, respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén nas 

redes socias. 

 

Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar 

un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha 

presentación limpa e ordenada do texto. 

 

Escribe, nun formato convencional, informes expositivos breves e sinxelos, atendendo 
á súa estrutura básica e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá 

información esencial sobre un tema educativo, ocupacional ou menos habitual, 

describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións.  

 

Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos 

que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 

comunicativa patróns de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 



Adaptación da programación didáctica curso 2019/2020. IES A SARDIÑEIRA. DPTO FRANCÉS 

25 
 

aínda que pode darse algunha influencia da primeira ou doutras linguas; e saber 

manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros 

ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 

convencións comúns de escritura de textos en internet. 
 

 Utilizar, para a comprensión e a produción de textos orais e escritos, os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida 

cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e 
contorno socioeconómico, relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 

educativo, ocupacional e institucional), e convencións sociais (actitudes e 

valores), así como os aspectos culturais xerais que permitan comprender e 

expresar adecuadamente información e ideas presentes nos textos. 
 

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. 
 

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. 

 

 Distinguir e levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo e 

un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos 
habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a información 

de xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila. 

 

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, 

e un repertorio limitado de expresións e modismos de uso frecuente. 

 

 
 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 

estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa 

respecto e interese polas diferenzas culturais que poidan existir, adecuando a súa 

produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta. 

 

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. 

 

 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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 Traballamos as seguintes competencias: 

 

•Competencia lingüística: a aprendizaxe dunha lingua baséase na adquisición de catro competencias (comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita) No 

inicio é moi importante a comprensión para adquirir coñecementos pasivos que aceleren a aprendizaxe. 

Esta competencia desenvólvese ao mesmo tempo que o resto. Teremos como criterio: 

 -a realización de tarefas que integren todas as competencias. 

 -a adquisición de destrezas que permitan o uso da lingua. 

 -a formación en espiral. 

Con distinto dominio  en lingua escrita e oral, esta competencia significa poder comunicarse con falantes da lingua estranxeira, favorecendo as relacións 

persoais e profesionais e o acceso as fontes de información, comunicación, lecer, traballo,... 

 •Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: a lingua necesita dun pensamento lóxico, de dedución e indución e os 

problemas necesitan solucións. Se desenvolvemos este pensamento lóxico aceleramos e optimizamos os coñecementos. 

Esta competencia implica a capacidade de aplicar o razoamento e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir fenómenos no seu contexto. Esta 

competencia contribúe o desenvolvemento do pensamento científico, inclúe métodos da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas. Esta competencia 

capacita a cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos críticos. Capacitan para expor e resolver situacións da vida cotiá e para resolver retos 

e problemas. 

 •Competencias sociais e cívicas: a aprendizaxe dunha lingua faise dentro dun contexto real. Sempre traballando ao mesmo tempo a competencia 

lingüística, teremos como criterio: 

Propoñemos traballos específicos e tarefas para a adquisición desta competencia. 

 •Competencia dixital: traballamos telemáticamente. Temos Classroom para todos os niveis, blog do Departamento, axendas dixitais, publicamos na 

web do centro, mails,... 

Impulsamos o uso de: 
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 -uso das ferramentas en soportes varios. 

 -uso da Classroom, do blog, web do centro, axendas dixitais. 

  

– Esta competencia implica o uso creativo, crítico e seguro das novas tecnoloxías para alcanzar obxectivos relacionados co traballo. Supón tamén o 

acceso ás fontes e ao procesamento da información. 

 •Competencia conciencia e expresións culturais: na aprendizaxe da lingua propoñemos a necesidade de traballar con constancia, esforzo, respecto 

polos compañeiros e potenciamos os valores sociais de solidariedade, igualdade a través das tarefas, actividades... Potenciamos a comprensión crítica da 

realidade e o coñecemento dos valores democráticos. Subliñamos a adquisición de destrezas para respectar outras culturas. Fomentamos o coñecemento da 

cultura francófona e europea, persoas célebres, historia, arte, literatura,... Esta competencia implica manifestar interese pola vida cultural e o patrimonio cultural 

e artístico.  

 •Competencia cultural e artística: esta competencia é indisociable da lingüística xa que unha lingua desenvólvese nun contexto cultural propio, neste 

caso das nacións francófonas e francófilas. A lingua non está illada, non a aprendemos de xeito teórico. Dende o primeiro momento os alumnos coñecen a 

través de textos, fotos, internet, música, cine...os aspectos culturais máis relevantes (arte, gastronomía, literatura, arquitectura, costumes, moda...) que atanguen 

á lingua. Desenvolvemos claramente esta competencia dun xeito global e tamén a través de traballos autónomos e dirixidos de busca de información, xogos, 

exposicións... 

Buscamos con todo: 

 -o coñecemento e valoración da diversidade lingüística. 

 -a apreciación e comprensión das manifestacións artísticas. 

 • Competencia para aprender a aprender: na aprendizaxe dunha lingua é moi importante o ritmo en espiral xa que canto máis sabe un alumno máis 

rápido aprende. Por iso daremos dende o comezo unha base para que o alumno sexa autónomo o antes posible. Empezaremos pola comprensión escrita, oral e 

a continuación, a expresión (facemos bilans, glossaires, uso dos dicionarios bilingües e monolingües, tarefas de autoaprendizaxe, resumos, busca e exposición 

da información, síntese, integración de coñecementos, perfección da lectura comprensiva, esquemas, organización de ideas...) Deste xeito, con esforzo e 
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traballo, a aprendizaxe é rápida e segura. 

Esta competencia é fundamental para a aprendizaxe permanente dunha lingua. Hai que organizar e persistir na aprendizaxe dunha lingua estranxeira. Hai que 

motivarse para aprender. Esta competencia desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis autónoma. Daremos ferramentas ao alumno para que poida facelo. 

 •Competencia de iniciativa e espírito emprendedor: esta competencia desenvólvese parella á anterior. Na aprendizaxe dunha lingua a iniciativa e a 

autonomía son esenciais. Potenciaremos no alumno: a autoestima, a positividade (todo o mundo pode aprender unha lingua estranxeira), a participación en 

obradoiros, a intervención en situación de comunicación real (escribir un mail, unha carta, comunicarse con falantes da lingua), lecturas de obras e documentos 

reais, uso das TICs como medio de achegarse á lingua dun xeito lúdico( ler un blog sobre un tema do seu interese, encontrar amigos, visitar virtualmente 

lugares), localización e selección da información (realización de traballos, exercicios de reforzo...), confianza para falar o idioma, para viaxar, para vivir sen 

medos nin prexuízos no mundo globalizado. Esta competencia implica transformar as ideas e intencións en actos. Hai que xestionar coñecementos, interactuar, 

planificar, intervir. A adquisición desta competencia é fundamental para a formación de futuros emprendedores, que terán oportunidades no mundo social e 

laboral. Desenvolven unha actitude que favorece a capacidade de pensar de forma creativa. Coñecer e manexar unha lingua estranxeira e a súa cultura implica 

máis oportunidades, menos medos e fronteiras, barrer prexuízos e ter unha mentalidade máis aberta.  
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2. Avaliación e cualificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

 

 

 

 

Procedementos:  a avaliación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres. 

A avaliación das aprendizaxes na 3ª avaliación, terá en conta as tarefas realizadas polo alumnado 

telematicamente, só de forma positiva e sumativa, cun carácter diagnóstico e formativo. As actividades da 3ª 

avaliación  engloban  as catro destrezas lingüísticas: textos e actividades de comprensión escrita, textos e 

actividades de produción escrita, vídeos , audios e proposta de actividades para a comprensión e a expresión 

oral. 

 

 

Instrumentos: Traballos , tarefas e proposta de actividades para desenvolver, reforzar ou ampliar, se é o caso,  

as catro destrezas lingüísticas: comprensión oral,  produción oral, comprensión escrita, expresión escrita . 

Realización necesaria en forma e prazo das tarefas propostas. 

 

 

 

Criterios xerais:  

a. O alumnado que ten a materia superada na 1ª e 2ª avaliación, ten a materia do curso  superada e 

realizará as tarefas telematicamente de forma voluntaria para reforzar, repasar e ampliar as súas 

destrezas lingüísticas. (ver criterios de cualificación) A 3ª avaliación terá carácter sumativo na 

cualificación do alumnado. 

 

b. Avaliación do alumnado con trimestres suspensos. 

 

O alumnado deberá entregar un boletín de actividades específico de recuperación dos trimestres suspensos en 

forma e prazo establecido, ao seu profesor. Data límite: 15 de xuño.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1605 

 

Cualificación máxima acordada o boletín será : 6. Aproximación por truncamiento.  

O plaxio ou a entrega fóra de prazo suporá a  cualificación negativa do boletín. 

 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1605
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Cualificación final 

 

 

 

 

En consonancia cosa Instrucións recibidas pola Consellería de Educación, con data de 27 de abril de 2020, 

nos apartados  6.9 e 6.10, a cualificación final do alumnado será o resultado de:  

Criterios de cualificación: 50% nota da 1ª avaliación + 50% nota da segunda avaliación . Aproximación por 

truncamiento.  (elimínanse as cifras que están á dereita da unidade) 

3ª avaliación: até +1 punto. Cualificación final: aproximación por truncamiento. 

 

A 3ª avaliación só será avaliada de forma positiva até 1 punto atendendo os criterios de: 

entrega das tarefas no prazo estipulado e antes da publicación das correccións, calidade do traballo atendendo 

ao descrito nas rúbricas da Programación anual e a orixinalidade (non plaxio, adecuación os contidos e 

estándares traballados no nivel)  

 

De xeito xeral, o alumnado acadará unha cualificación positiva de 5, se  o profesor considera que o alumno 

acadou as competencias clave e aprendizaxes imprescindibles na materia 

 

 

 

 

 

 

Proba extraordinaria de setembro 

 

 

 

 

 

Debido a imposibilidade actual de coñecer se unha proba presencial será viable no mes de setembro, 

establecemos como mecanismo de recuperación no mes de setembro: 

 

Proba presencial na data que sexa establecida pola Dirección do centro ou entrega dun dossier específico de 

recuperación de setembro de forma telemática ou presencial. 

 

Criterios de avaliación: a proba presencial ou o dossier específico de recuperación versarán sobre os 

contidos e estándares traballados durante a 1ª e a 2ª avaliación. 

 

(O boletín específico será publicado na web do centro, no caso de ter alumnado suspenso para a 

convocatoria extraordinaria de setembro.) 
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Alumnado de materia pendente 

 

Criterios de avaliación. 

 

Alumnado que xa ten a materia pendente superada na 3ª avaliación. 

 

a. O alumnado que ten a 1ª e a 2ª avaliación aprobada, ten a materia superada (Criterio de 

cualificación: media aritmética das dúas avaliacións. Aproximación por truncamiento) 

 

b. O alumnado que superou unha avaliación nun curso superior, ten a materia recuperada (puntuación 

máxima de 5 se non se presentou as probas presenciais de recuperación específicas na 1ª e 2ª 

avaliación) 

 

 

Alumnado que non ten a materia pendente superada na 3ª avaliación. 

 O alumnado debe: 

Realizar  un  boletín específico de recuperación, de forma ordenada e lexible, en prazo e forma, á xefatura 

do Departamento (loiratoscan@gmail.com) ,en lingua francesa. (ver criterios de cualificación a 

continuación) Data límite de entrega: 1 de xuño. 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1603 

 

 

Criterios de cualificación 

 

50% nota da 1ª avaliación+50% nota da 2ª avaliación (alumnado presentado as probas presenciais)  

Aproximación por truncamiento.  

 

Dossier de recuperación específico. Cualificación  máxima: 6 (alumnado non presentado as probas 

presenciais até o 12 de marzo) Aproximación por truncamiento. Data límite de entrega: 1 de xuño. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Dossier de recuperación específico para o 3º trimestre. 

Rúbrica para a corrección. 

mailto:loiratoscan@gmail.com
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1603
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O alumnado presentado as probas presenciais da 1ª e a 2ª avaliación e ca materia aprobada, queda exento de 

presentar o dossier de recuperación. O alumnado que superou a 1ª ou a 2ª avaliación nun curso superior, 

queda exento de presentar o dossier de recuperación.  
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3. METODOLOXÍA. 

 

a. Blog do Departamento www.sardifle.blogspot.com 

Cada luns publicamos dende o primeiro día lectivo de confinamento, un post para cada curso cas explicación e tarefas semanas. O luns seguinte, 

publícanse as correccións da semana anterior e o novo post semanal. Etiqueta: trabajamos desde casa. Etiqueta: curso correspondente. 

http://sardifle.blogspot.com/search/label/trabajamos%20desde%20casa 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1226 

Todos os cursos poden repasar e reforzar as catro competencias lingüísticas a través dos posts publicados semanalmente. Etiquetas: curso correspondente, 

trabajamos desde casa. 

b. Google Classroom para todos los cursos e niveis. Todo a alumnado de francés pode integrarse nas classroom do seu nivel. (Incluímos obviamente ó 

alumnado da sección bilingüe , alumnado pendente, alumnado DELF) Tarefas, materiais, avisos e correccións. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1592 

c. Axendas dixitais: todas as semanas actualizamos na web do centro as axendas dixitais para cada grupo en nivel, con todos os enlaces e contactos. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/ 

Web do centro, enlace directo o Dpto de francés. https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/71 

Contactos co alumnado a través de todos os medios telemáticos: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1596 
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1592
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ACTIVIDADES PARA TODO O ALUMNADO (Repaso, reforzo e 

ampliación) 

 

 

 

 

Alumnado con trimestres suspensos 

Actividades que reforzan e desenvolven as catro competencias lingüísticas: 

-textos e actividades  de comprensión escrita. 

-proposta de actividades de produción oral 

-vidéos e actividades para reforza a produción oral e a comprensión oral 

-actividades on line sobre cultura francesa e francófona 

-proposta de actividades culturais. 

 

Dossier específico de recuperación de avaliación 

 

ACTIVIDADES ALUMNADO PENDIENTE Dossier de recuperación específico 

Actividades de repaso e reforzo no blog e nas classroom. 

 

4. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E A SUS FAMILIAS. PUBLICACIÓN NA WEB DO CENTRO. 

 

Comunicarase ao alumnado e as súas familias as decisión adoptadas polo Departamento de francés e recollidas  na presente adaptación da 

programación a través da publicación na web desta adaptación á programación vixente. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/71 

 

(Ver Adaptación da Programación Didáctica Curso 2019-2020) 

 

Comunicarase a publicación desta adaptación á programación a través da  Google Classroom, da axenda dixital da web do centro e do blog do Dpto. 

de francés. 

 

 

 

 
Begoña de Blas Fernández  

(Xefa do departamento de Francés)                                                                                                   Fernando Romero Rey (conforme)  

 

A Coruña, a 11 de maio de 2020. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/71

