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 1. LIMIAR 

Esta proposta de materia de libre configuración para 1º e 2º de  Bacharelato 
está pensada como preparación do nivel A2/B1 

Queremos ante todo facer reconto da situación actual do Francés como 2ª 
lingua no bacharelato neste centro.  

No curso actual, 2019-20, o alumnado de francés de 1º de bacharelato ten 2 
horas de francés no seu horario lectivo e o de 2º de bacharelato 3 o que 
contrasta fortemente coa intención dun pretendido ensino plurilingüe fomentado 
desde a consellería de educación; cito literalmente: “Cómpre salientar que a 
Consellería, consciente da importancia da aprendizaxe das linguas, e na súa 
aposta polo ensino plurilingüe, puxo en marcha o Plan de Potenciación de 
Linguas Estranxeiras, dentro do cal se inclúen unha serie de actividades 
formativas tanto para o profesorado como para o alumnado co fin de que 
melloren as súas competencias en linguas alleas ás oficiais” Xunta de Galicia 

(Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria) 

Plantexarse  a obtención deste título desde o ámbito educativo, sen ningún 
reforzo extraordinario, sería imposible coa redución horaria levada a cabo pola 
LOMCE.   

Ademais, a organización destes grupos permitiríanos respectar os distintos 
ritmos dos alumnos, estimulando a aqueles que son capaces de profundar máis 
no uso da lingua, e reforzando a aqueles que están máis lonxe dos obxectivos 
a acadar. Hai que engadir que a posibilidade de obter esta certificación oficial, 
superando un exame externo pode supor un estímulo para todos eles.  

Consideramos que, debido á redución horaria os alumnos que cursan 1º BAC 
non están aínda preparados para superar os exames de nivel A2/B1: este 
obxectivo é a longo prazo, e deberían conseguilo durante 2º BAC. En febreiro 
ou en xuño, segundo os casos. Así, os alumnos que acadaran o nivel A2 en 
febreiro poderían seguir afondando nas destrezas necesarias para acadar o B1 
en xuño. Esta hora suplementaria de Francés, orientaríase unicamente á 
preparación destas probas, que son de carácter práctico.   

 

2. CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 

  O I.E.S. de Vilalonga está situado nunha zona rural, no lugar da 
Salgueira, parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e 
comezou  a súa actividade en novembro de 1980 como instituto de Formación 
Profesional. En 1989 fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de 
Bacharelato que se creara ao seu carón.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19401
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A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato 
(Científico-Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos 
Formativos de Grao Medio (Xestión Administrativa e Electromecánica de 
Vehículos) e Superior (Administración e Finanzas), a Formación Profesional 
Básica (Mantemento de Vehículos e Servizos Administrativos) até a ensinanza 
de adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do 
Ciclo Medio de Xestión Administrativa). 

A transformación do medio rural en urbano é rápida e aínda que na bisbarra se 
move moito diñeiro en transaccións urbanísticas, este reverte pouco nas 
economías familiares que se nutren de pequenos salarios: pensións e traballos 
mal remunerados en distintos sectores (hostalaría, construción, oficios do mar 
ou relacionados coa viticultura...), ademais da emigración. Moitos buscan 
traballo durante o verán na hostalaría o que lles permite o contacto con xente 
doutros países e que falan outras linguas  . Despois dos dezaseis anos unha 
porcentaxe alta abandona definitivamente o sistema educativo, a maior parte 
sen titulación de ESO e aínda que ultimamente, debido á crise moitos intentan 
reincorporarse, a maior parte acaba configurando o alumnado de FP básica ou 
dos grupos de educación de adultos, moitos deles con graves carencias nas 
destrezas de lectura e escritura entre outras. 

Esta realidade fainos pensar no interés dunha oferta de materias optativas 
ampla, sobre todo no caso dunha segunda lingua extranxeira 

Hai unha porcentaxe significativa de alumnos e alumnas que tenalgún familiar 
noutro pais: Reino Unido, Andorra, Francia, Suíza,. Deste xeito, o grao de 
contacto do  noso alumnado con persoas que viven e traballan (ou traballaron) 
en países francófonos é un feito que favorece a súa motivación e interese por 
esta lingua. 

3- O ALUMNADO 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega 
para cursar o 1º curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro 
nos demais cursos. No primeiro grupo atópase o alumnado de 1º de ESO, que 
provén maioritariamente dos tres centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, 
Nantes e Noalla), mentres que en 1º de Bacharelato a procedencia é do noso 
Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro 
concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do 
alumnado tamén é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo, 
Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, 
Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que 
ocasionalmente se suma algún outro que cambia de centro por diversos 
motivos. 
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O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo 
destacado na falta de esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas 
actividades económicas máis influentes nos concellos de orixe, que son a 
vitivinícola e a de servizos no turismo. Deste xeito, a ligazón do alumnado a 
estas actividades reduce, ao longo do curso e sobre todo na convocatoria 
extraordinaria de setembro, o seu rendemento académico como resultado da 
importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social. 
Esta dificultade faise máis patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de 
Bacharelato porque este alumnado amosa problemas de aprendizaxe por non 
ter desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa 
traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos de 
indisciplina tenden a reducirse nos últimos anos e están localizados case 
exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e 
FPB). 

O alumnado de francés soe  ser fiel a materia a partir do 3º curso de 
ESO; a meirande parte dos/das que cursan francés como 2º idioma en 3º e 4º 
de ESO continúan escollendo esta optativa en 1º e 2º Bacharelato, conseguindo 
así un bo dominio da lingua ao rematar os estudios no instituto. A redución a 2 
horas lectivas da segunda lingua  en 1 BAC e a 3 horas en 2º BAC dificulta en 
gran medida a consecución dun nivel de aprendizaxe axeitado 

Por outra banda, xa tivemos algún caso no que o alumndo de francés 2ª 
lingua se presentou ás PAU, obtendo uns bos resultados, actualmente, con este 
horario, sería imposible. A tipoloxía desta proba é ben diferente do DELF e 
precisa de preparación específica , o que xa contemplan algúns manuais como 
os de Santillana, pero é imposible realizar e explicar estas probas se queremos 
acadar un bo grao de consecución dos estándares do decreto. 

 
 
 
 

PROGRAMA DO OBRADOIRO DE 2ª LINGUA ESTRANXEIRA: 
FRANCÉS. PREPARACIÓN NIVEL A2/B1 

1º e 2º BACHARELATO 

Este obradoiro de 2ª lingua estranxeira enténdese como un espazo 
eminentemente práctico mediante o que o alumnado de 1º e 2º BACH 
deberán poder acadar un nivel medio-alto (nivel A2/B1) de comunicación oral 
e escrita insistindo nos mesmos obxectivos a acadar nos dous cursos de 
bacharelato, pero orientando especificamente ao alumnado de  1º BAC a obter 
o nivel A2 e ao de 2º BAC o B1( aínda que dependendo do nivel do que parta 
o alumnado poderán orientarse cara a preparación dun ou outro, sen perxuizo 
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do alumnado que teña un nivel inferior) . Esta hora de obradoiro axudará a 
compensar, dalgunha maneira, a perda de horas nesta materia. 

1. OBXECTIVOS XERAIS Nivel A2/B1  (presentamos nesta rúbrica 

un resume dos obxectivos e incluímos un enlace do Instituto Cervantes: 
A2/B1 para escolares, onde vén máis detallado) 

Para acadar un nivel de lingua que lles permita aos alumnos presentarse, se é 
o caso, aos exames para a acreditar o nivel  A2/B1 coa posibilidade de obter o 
título o alumno debe: 

 Comprender  puntos principais de textos claros en lingua estándar 
sobre cuestións coñecidas,  en situacións de traballo, de estudio 
ou de lecer.  

 Desenvolverse na maior parte das situacións   durante unha viaxe 
por zonas onde se utiliza a lingua francesa.  

 Producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son 
familiares o en nos que ten un interese persoal.  

 Describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, 
así como xustificar brevemente as súas opinións ou explicar os 
seus plans.   

Obxectivos específicos Nivel A2/B1  

Comprensión oral:  

 Comprender ideas principais dun discurso claro en lingua estándar que 
trate temas cotiáns relativos ao traballo, a escola o tempo de lecer, e 
breves narracións.  

 Identificar tanto a mensaxe xeneral como os detalles específicos, 
sempre que o discurso estea articulado con claridade e cun acento 
normal.   

 Comprender o sentido xeral, a información  específica e os detalles 

necesarios de textos orais transmitidos en situacións cara a cara ou por 
medios técnicos, emitidos nunha lingua estándar e que traten temas 
habituais vinculados coa vida persoal e social.  

Expresión oral:  

 Comunicarse cunha certa fluidez e seguridade tanto en asuntos que son 
habituais (familia, lecer, traballo, viaxes, actualidade, etc.) como nos 
pouco habituais, incluíndo temas máis abstractos e culturais como 
películas, libros, música, etc.  

 Intercambiar, comprobar e confirmar informacións en situacións menos 
correntes e explicando o motivo dun problema.  

http://www.cervantes.es/DELEf/pdf/guia_examen_dele_a2b1e_f.pdf
http://www.cervantes.es/DELEf/pdf/guia_examen_dele_a2b1e_f.pdf
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 Producir textos orais coherentes e adecuados a distintas situacións de 

comunicación propias da idade e do nivel académico de estudos, con 
razoable fluidez e corrección, asegurándose da interacción e a eficacia 
comunicativa dos discursos emitidos. 

 Comprensión escrita:  

 Ler textos sinxelos sobre feitos concretos que tratan sobre temas 
relacionados coa contorna, actualidade, pequenos relatos, etc cun nivel 
de comprensión satisfactorio.   

 Ler de forma autónoma textos xornalísticos, de divulgación científica e 
literarios, seleccionando a estratexia de lectura apropiada, valorando 
esta como fonte de información, coñecemento e lecer. 

 Comprender textos escritos en lingua estándar, tanto en rexistro formal 

como familiar, que aborden unha temática xeral ou relacionados co 
ámbito académico propios da idade e do nivel de estudos. 

Expresión escrita:  

 Escribir textos sinxelos e coherentes sobre unha serie de temas cotiáns 
dentro do seu campo de interese enlazando una serie de distintos 
elementos breves nunha secuencia lineal (descrición de sentimentos e 
reaccións, narración de feitos concretos como, por exemplo, unha viaxe 
recente, real o imaxinada, etc.).  

 Escribir informes breves en formato convencional con información 
persoal (por exemplo, un currículum vitae) o sobre feitos habituais e  os 
motivos de certas accións. 

 Escribir, en soportes variados, diversos tipos de textos sinxelos, ben 

organizados e con razoable corrección lingüística e formal, sobre temas 
próximos e con distintos propósitos  comunicativos. 

2. CONTIDOS  
Os contidos estarán condicionados unicamente pola práctica da lingua, 
ofrecendo ao alumno modelos e estratexias de comunicación orientadas 
cara a reforzar as destrezas que forman parte do proceso de 
comunicación: comprensión e produción oral e escrita. 

Comprensión do oral 

 Comprensión xeral e específica de discursos, presentacións e 
conferencias nas que se traten temas de interese xeral ou 
relacionados co seu ámbito académico de coñecemento. 

 Comprensión de diálogos sinxelos sobre temas da vida cotiá, 
viaxes, escola, lecer. 
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 Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas por 
medios de comunicación, emitidas tanto en lingua estándar como 
por falantes con diferentes acentos pero cunha cadencia normal. 

 Uso de estratexias de comprensión como a identificación do 
propósito e do contexto comunicativo do texto. 

Produción e interación oral  

 Participación en conversacións e debates utilizando o rexistro 
axeitado á situación de comunicación e estratexias de 
colaboración. 

 Expresión de opinións, suxestións e argumentos en intercambios 
sociais achegando exemplos e explicacións que faciliten a 
comprensión, cunha reacción lingüística e social adecuada aos 
puntos de vista e opinións dos demais participantes na interacción. 

 Produción oral planificada sobre temas xerais e académicos 
propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, 
apoiándose en notas e elementos gráficos e respondendo a 
preguntas complementarias de carácter previsible . 
 

 Produción oral atendendo á súa planificación e utilizando 
estratexias de comunicación como o uso de circunloquios, 
paráfrases ou substitucións léxicas, que permiten sacar proveito 
dos medios lingüísticos dispoñibles. 

 Uso de mecanismos de coherencia e cohesión textual propios da 
lingua oral. 

Comprensión de textos escritos 

 Comprensión de información xeral de textos xornalísticos, literarios 
ou académicos, en soporte papel e dixital, que traten temas 
próximos e cun nivel axeitado: de actualidade, breves narracións, 
divulgación, etc. 

 Localización e comprensión de información específica en 
documentos escritos de uso cotiá e en documentos oficiais breves 
e habituais: instrucións de uso, folletos turísticos, webs de viaxes, 
etc. 

 Lectura autónoma de textos de diversa extensión e natureza –
académicos, persoais, literarios e xornalísticos- recorrendo ao uso 
de estratexias de lectura adecuadas á finalidade desta: cartas 
formais e informais, diarios, entradas de blogs, críticas de cine e 
literatura, etc. 

Produción de textos escritos 
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 Composición de textos escritos atendendo ás secuencias de 
planificación, á revisión do texto obtido, á persoa ou persoas a quen 
se dirixe e ao tipo de texto que corresponda á intención de 
comunicación, utilizando mecanismos de coherencia e cohesión 
textual: carta formal e informal, nota informativa, folla de 
instrucións, demanda de información, etc . 

 Composición de textos diversos –descritivos, narrativos, 
argumentativos e explicativos- relativos aos ámbitos persoal, 
público e educativo, con coherencia, claridade, cohesión, razoable 
corrección gramatical e léxico axeitado ao tema: entrada nun blog, 
comentario crítico dunha película ou libro, relato de viaxe, 
expresión de unha opinión nun foro de discusión, etc. 
 

2. MATERIAIS 

Os materiais tenderán a facilitar ao alumnado estratexias de comprensión e 
expresión orais e escritas para mellorar progresivamente as súas 
competencias. Serán na medida posible documentos reais, obtidos 
directamente de fontes diversas.  Non se utilizará libro de texto, senón:   

 Modelos de interacción con estratexias de comprensión e de expresión 
(diálogos en situacións de comunicación concretas).  

 Modelos de produción oral autónoma: expresión de opinións, relato 
breve, descrición de obxectos persoais. 

 Textos escritos procedentes de fontes diversas (xornais, blogs, textos 
literarios, cartas, divulgación científica, folletos turísticos, instrucións de 
uso, etc) que permitan desenvolver estratexias de comprensión do 
significado global ou obter informacións específicas de interés diverso. 

 Modelos de produción escrita que permitan descubrir e desenvolver a 
diversos tipos de estrutura textual (cartas, mails, notas de prensa, artigos 
de opinión, etc). 

 Documentos sonoros sinxelos, procedentes de fontes diversas, que 
permitan desenvolver estratexias de comprensión oral atendendo ao 
contexto, ao tipo de produción, etc : entrevistas, noticiarios de televisión 
e radio, curtametraxes, diálogos gravados, etc. 

 

4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será semellante á realizada nas probas oficiais de A2/B1 e 
utilizará os mesmos criterios: 

a. Comprensión oral 



  

Materia de libre configuración: Obradoiro de francés nivel A2/B1 

 

Resposta a cuestionarios de comprensión sobre tres documentos gravados. 
(dúas escoitas) 

b. Comprensión escrita 

Resposta a cuestionarios de comprensión sobre dous documentos escritos : 

 -  obter informacións útiles a partir dun documento informativo 

 -  analizar o contido dun documento de interese xeral. 

c. Produción escrita 

Expresión de unha actitude persoal sobre un tema xeral (ensaio, artigo). 

Resposta a unha carta, mail ou mensaxe sobre un tema relacionado coa vida 
diaria (viaxes, plans e proxectos). 

d. Produción  oral 

Proba en tres partes :  

-  entrevista realizada polo profesor ao/á  alumno/a, o seu estado, 
personalidade, etc., 

-  exercicio de interacción cun compañeiro/a. 

-  expresión dun punto de vista a partir dun documento desencadeante. 

5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ó longo do curso académico vanse realizar probas obxectivas avaliadas co 
sistema numérico do 1 ó 10. A continuación figuran as porcentaxes que 
supoñen os diferentes exercicios para a configuración da nota global de 
avaliación. 

- 25 % Produción oral (falar) 
- 25%  Produción escrita (escribir) 
- 25% Comprensión oral (escoitar) 
- 25% Comprensión escrita (ler) 

Para superar a materia o alumnado terá que conseguir unha media mínima de 
5. Se a nota media tivese decimais, redondearase cara arriba a partir de 0,5. A 
nota final calculárase facendo media das notas obtidas polo alumno nas tres 
avaliacións. 
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6. ACTIVIDADES E REFORZOS PARA A RECUPERACIÓN 

Os/as alumnos/as que non superasen a materia recibirán material de apoio 
para enfrontar as dificultades na  ou nas destrezas que necesiten reforzar, e 
superarán a materia en función do seu resultado nas probas sucesivas.  

Aqueles alumnos/as que non aproben a materia recibirán un material 
complementario adaptado ás súas necesidades para facer na súa casa. Este 
material terá como obxectivo que repasen e reforcen os contidos non 
superados e que  se preparen para unha proba de recuperación que se fará 
sempre pasado un tempo prudencial dende a  entrega de notas. A proba será 
escrita e oral e para superala os alumnos deberán obter unha puntuación de 5. 

7- REFORZO CARA AO B2 

Os alumnos que consigan acadar o nivel A2/B1 durante o curso, 
profundarán na lingua para achegarse, ao B2. 

OBXECTIVOS XERAIS Nivel B2 

Produción Oral 

 Facer unha presentación ou unha descrición detalladas insistindo nos 
puntos importantes e nos detalles pertinentes sobre variedade de temas 
relativos aos seus intereses, desenrolando e xustificando as ideas. 

 Describir unha experiencia vital, argumentando e evidenciando os 
puntos significativos.  

 Facer unha argumentación clara, utilizando encadeamentos lóxicos.  

 Explicar un punto de vista sobre un problema, analizando pros e contras 

 Facer anuncios públicos sobre temas xerais, con claridade e 
espontaneidade dirixíndose a un auditorio. 

 Facer unha exposición clara e metódica, preparada previamente, 
avanzando pros e contras das diversas opcións e responder a cuestións 
sobre a súa exposición.  

Produción escrita 

Escribir textos claros e detallados sobre temas variados do seu interese 
facendo síntese e avaliación dos seus argumentos. 

Escritura creativa: escribir descricións elaboradas de experiencias reais ou 
imaxinarias respectando as regras do xénero.   

Escribir unha crítica dunha película, libro ou obra de teatro. e. Escribir un ensaio 
ou un informe argumentando con método e insistindo nos puntos importantes e 
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nos detalles pertinentes. Avaliar as ideas diferentes e as solucións a un 
problema, xustificar as vantaxes e desvantaxes das diferentes opcións. 

Sintetizar as informacións e argumentos de fontes diversas. 
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OBRADOIRO DE FRANCÉS A2 

UNIDADE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN * 

T1 T2 T3 

0-6 

 

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

 

 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso: facendo 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. 

X X X 

 

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. 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

0-6 

 

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

 

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.  

X X X 

 

SLEB1.2. Capta os puntos principais 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. e coas repeticións 
necesarias. 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa na aula. 
 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

 
 

3-4 

 

B1.3. Comprender o esencial en 

 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou  
 
X  

 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa 

 

 CCL 

 
Observación directa na aula. 
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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.  

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

formal ou nunha entrevista na que 
participa (por exemplo, nun centro 
docente), preguntas sobre asuntos 
persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias e 
gustos persoais e educativos, 
coñecemento ou descoñecemento, 
etc.), así como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con estes, 
sempre que poida pedir que se lle 
repita, aclare ou elabore algo do que 
se lle dixo, e utilizando os medios 
necesarios para a súa realización                
( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). 
 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

4-6 

 

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 repetirou 
reformular o dito. 

 

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.  

 

 
X 

 
X 

 

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 e utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.). 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa na aula. 
 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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4-6 

 
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. 

 

SLEB1.5. 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.  

 

 
 

X 

 
 

X 

 

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.  

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

0-6 

  

SLEB1.6. Identifica a información esencial de 
programas de televisión e presentacións sinxelas 
e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do 
seu interese familiares e predicibles articulados 
con lentitude e claridade (por exemplo, noticias,  

documentais ou entrevistas), cando as imaxes 
portan gran parte da mensaxe. 

 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 

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

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

 
BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

 
   

   

0-6 

 

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

 

 

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

X X X 

 

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, integrando o error como 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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parte da aprendizaxe e coas repeticións 
necesarias. 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

3-6 

 

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

 

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

 X X 

 

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

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso..  

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

 
 

4-6 
 
 

 

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.  

 

 

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. 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

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, integrando o 
error como parte da aprendizaxe. 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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5-6 

 

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. 

 

 

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

  X 

 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 

 

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

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

 

O grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

  
 

 
BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
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0-6 

 

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

 

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

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

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.  

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa  
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
 
 

6 

 

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

 

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. 

  X 

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, e utilizando os medios 
necesarios para a súa realización                
( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa  
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
 

0-6 

 

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

 

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

 

SLEB3.3. Comprende correspondencia 
persoal sinxela, en calquera formato, na 
que se fala de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran acontecementos 
presentes, pasados e futuros, e se 
expresan de xeito sinxelo sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese, e 
utilizando os medios necesarios para a 
súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa  
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
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3-4 

 
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 usocomún. 

 

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).   

 
 

X 

 

 

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), e utilizando os 
medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

Observación directa  
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
 

5-6 

  

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.   X 

 

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, e utilizando os 
medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa  
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
 

 BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

       
 

 
 
0-6 

 

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. 

 

 

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

 
 
 
X 

 
 
 
X 
 

 
 
 
X 
 

 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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plans). 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 
0-3 

 

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

 

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).  

 
X 

   

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), e utilizando os 
medios necesarios para a súa 
realización   ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 
 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e 
breves con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás ou do seu 
interese. 

 

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. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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, e utilizando os 
medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultade será 
progresivo e contextualizado 
durante o curso. 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

  
X 
 
 
 
 

 

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, 
e utilizando os medios necesarios para 
a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultade será 
progresivo e contextualizado 
durante o curso. 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 

 

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

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

 
O grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

  

 

 BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA 

LINGUA E CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL E 

PLURILINGÜE 

       

 

 
 
 
0-6 

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso máis común, recoñecendo os 
seus significados evidentes, e 

 

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 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, 
e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible con razoable 
comprensibilidade, malia o acento 
estranxeiro moi evidente ou erros de 
pronuncia que non interrompan a 
comunicación, e que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

 

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

etc.), e utiliza con eficacia comunicativa 
patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases, 
integrando o error como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 CCEC 

 
 
0-6 

 

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. 

 

 

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. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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, integrando o error como 
parte do proceso de aprendizaxe. 

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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B5.3. Utilizar para a comprensión e a 
produción de textos orais e escritos 
os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
á vida cotiá (hábitos de estudo e de 
traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas 
como a música ou o cine), condicións 
de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no centro 
docente, nas institucións, etc.), e 
convencións sociais (costumes e 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
X 

 

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, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.). 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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tradicións), respectando as normas 
de cortesía e máis básicas nos 
contextos respectivos. 

 
 
3-6 

 

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.  

 

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. 

  
X 

 
X 

 

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.  

O grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 
Observación directa  
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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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. 

 

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.  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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, 
utilizando os medios necesarios para a 
súa realización                 ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en 
internet, etc.). 

O grao de dificultade será 
progresivo e contextualizado 
durante o curso. 
  

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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

 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

O grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 
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OBRADOIRO DE FRANCÉS B1 

UNIDADE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ORAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 
COMPETEN-

CIAS CLAVE 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN * 
T1 T2 T3 

1-10 

 

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

 

 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera 
no seu proceso de comprensión, axustándoo 
ás necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, 
de ser o caso, facendo 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. 

 

X X X 

 
SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) 
e inferindo o que non se comprende e o que 
non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras 
linguas. 
O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 

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

X X X 

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

O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 

Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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o dito.  

 
 
 

1-10 

 

B1.3. Comprender o esencial e a 
información relevante en situacións 
que impliquen a solicitude de 
información xeral (datos persoais, 
lugares, horarios, datas, prezos, 
formas de pagamento, actividades, 
etc.), sempre que lle poidan repetir o 
dito.  

 

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

X X X 

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

O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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B1.4. Comprender o esencial en 
conversas sinxelas, básicas e breves 
sobre argumentacións básicas, 
puntos de vista e opinións relativos a 
temas frecuentes do ámbito persoal 
ou público, estados de saúde, 
sensacións e sentimentos básicos, 
claramente estruturados e articulados 
a unha velocidade lenta ou media, e 
se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

 

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

 X X 

 
SLEB1.4. Entende o que se di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou 
centros docentes), e os puntos principais e 
a información relevante cando se lle fala 
directamente en situacións menos 
habituais, pero predicibles (por exemplo, a 
perda dun obxecto), sempre que poida 
volver escoitar o dito tantas veces como 
precise. 
O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a 
información moi relevante e sinxela 
de presentacións ben estruturadas 
sobre temas familiares e predicibles, 

 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, opinións xustificadas 
e claramente articuladas a unha velocidade 
lenta ou media, sobre diversos asuntos cotiáns 

 X X 

 
SLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, opinións 
xustificadas e claramente articuladas a 
unha velocidade lenta, sobre diversos 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
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e de programas de televisión tales 
como informativos, entrevistas ou 
anuncios, sempre que as imaxes 
sexan suficientemente redundantes 
para facilitar a comprensión. 

ou de interese persoal, así como a expresión 
de sentimentos sobre aspectos concretos de 
temas habituais ou de actualidade, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

asuntos cotiáns ou de interese persoal, así 
como a expresión de sentimentos sobre 
aspectos concretos de temas habituais ou 
de actualidade, sempre que a persoa 
interlocutora estea disposta a repetir ou 
reformular o dito. 
O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

 CCEC 

 CD 

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

  
 

X 

 

SLEB1.6. O error será integrado como 
elemento de aprendizaxe. 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
 

 
BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
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B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, 
aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 

 

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

X X X 

 

SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos de temas 
educativos sinxelos do seu interese, 
organizando a información básica nun 
esquema coherente 

. O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de lonxitude media, 
e de estrutura simple e clara, 

 

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

X X X 

 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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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. 

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

sobre feitos concretos. 

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

6-10 

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

 

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

 X X 

 

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

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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B2.4. Producir textos de extensión breve 
ou media, tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios técnicos, 
nun rexistro formal, neutro ou informal, 
cun discurso comprensible e adecuado 
á situación, e utilizando as estratexias 
necesarias para iniciar, manter e facer 
progresar a comunicación. 
 

 

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

 X X 

 

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

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa na aula. 
Intercambios orais  
Uso do francés como lingua 
vehicular na aula 
Probas específicas 
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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. 

 

   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

 
   

   

7-10 

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

 

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

 X X 

 

SLEB3.1. Identifica a información máis 
importante en textos xornalísticos do 
xénero informativo, en calquera soporte, 
breves e ben estruturados e que traten 
temas xerais e coñecidos ou traballados 
previamente, e capta as ideas principais 
de artigos divulgativos sinxelos, cunha 
linguaxe moi clara e un uso moi limitado 
de tecnicismos, sobre temas do seu 
interese utilizando os medios necesarios 
para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.).  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa 
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
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B3.2. Seguir instrucións e consignas 
básicas, sinxelas e predicibles, de 
carácter público, institucional ou 
corporativo. 

 

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

 X X 

 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os 
puntos principais de anuncios e 
comunicacións sinxelos de carácter 
público, institucional ou corporativo, que 
conteñan instrucións e indicacións de 
carácter previsible, claramente 
estruturados, relacionados con asuntos 
do seu interese persoal ou educativo (por 
exemplo, sobre cursos, prácticas ou 
becas) utilizando os medios necesarios 
para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 

 

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

 
 
 

X 

 
 

X 

 

SLEB3.3. Identifica a información máis 
importante en instrucións sobre o uso de 
aparellos ou de programas informáticos 
de uso habitual, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia no ámbito público e 
educativo, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.).  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa 
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
 

1-10 

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 

 

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

X X X 

 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa 
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
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denegación, obriga, coñecemento, 
necesidade e permiso utilizadas para 
a concesión dunha bolsa, a 
confirmación dun pedimento, a 
reserva dun hotel, etc.  

a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.).  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

4-10 

 
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. 

 

 

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

 X X 

 

SLEB3.5. Comprende correspondencia 
persoal, breve e sinxela, en calquera 
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, 
na que se describen e narran feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos, e 
se intercambian información e opinións 
sobre aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese 
utilizando os medios necesarios para a 
súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.).  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa 
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
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SLEB3.6. Entende o esencial de 
correspondencia formal institucional ou 
comercial sobre asuntos que poden xurdir, por 
exemplo, mentres organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, 
confirmación dun pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

 

  X 

 

SLEB3.6. Entende o esencial de 
correspondencia formal institucional ou 
comercial sobre asuntos que poden 
xurdir, por exemplo, mentres organiza ou 
realiza unha viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, confirmación dun 
pedimento, reserva dun hotel, etc.), 
utilizando os medios necesarios para a 
súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

Observación directa 
Lectura comprensiva de 
textos 
Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 
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SLEB3.7. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta (glosarios, 

 X X 

 

SLEB3.7. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 

 

 CCL 

 CAA 

 
Observación directa 
Lectura comprensiva de 
textos 



  

Materia de libre configuración: Obradoiro de francés nivel A2/B1 

 

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. 

(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, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.).. 

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

Exercicios de comprensión 
escrita de textos  
Probas específicas 

 

 BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
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B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media (elección da 
persoa destinataria, finalidade do 
escrito, planificación, redacción do 
borrador, revisión do texto e versión 
final), incorporando esquemas e 
expresións de textos modelo con 
funcións comunicativas similares ao 
texto que se quere producir. 

 

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

 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 

SLEB4.1. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera formato, na que 
describe experiencias e sentimentos; 
narra, de forma lineal, actividades e 
experiencias presentes e pasadas; e 
intercambia información e opinións sobre 
temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo utilizando 
os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). 

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 

 

 
1-3 

 

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

 

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

 
 
 
X 

   

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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verán. 
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B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e 
breves con información, instrucións e 
indicacións básicas e opinións 
sinxelas, relacionadas con 
actividades cotiás ou do seu interese. 

 

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

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas, 
respectando as convencións e as normas 
de cortesía utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.). 

 O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio. 

 
 
8-10 

 

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

 

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

   
 
X 

 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá 
información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e 
normas de cortesía máis comúns neste 
tipo de textos, cunha presentación limpa e 
ordenada do texto utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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B4.5. Escribir, en papel ou en soporte 
dixital, textos de estrutura clara, breves 
ou de extensión media, sobre asuntos 
cotiáns ou temas de interese persoal ou 
educativo, nun rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas 
e os signos de puntuación máis 

 

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

   
 
 
 
 
X 

 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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comúns, e amosando un control 
razoable de estruturas e un léxico de 
uso frecuente de carácter xeral. 

bibliografía). texto e, de ser o caso, conclusión e 
bibliografía) utilizando os medios 
necesarios para a súa realización  

( modelos previos, dicionarios, consultas 
en internet, etc.). 

 BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA 
LINGUA E CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL E 
PLURILINGÜE 

       

 
 
 
1-10 

 

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

 

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. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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. 

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
Exercicios de repetición 
fonética, ritmo e entoación. 
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B5.2. Utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de 
formato de uso moi frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, 
coa corrección suficiente para non 
dar lugar a serios malentendidos, 
aínda poidan cometerse erros que 
non interrompan a comunicación. 

 

 

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. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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 O error está integrado 
como parte da aprendizaxe.  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
 

 
 
 

 

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

 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e de 

  
 
X 

 
 
X 

 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos 

 

 CCL 

 CAA 

 
Observación directa 
Probas específicas 
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os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
á vida cotiá (hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), condicións 
de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual e proxémica), e 
convencións sociais (actitudes e 
valores), axustando a mensaxe á 
persoa destinataria e ao propósito 
comunicativo, e amosando a 
propiedade e a cortesía debidas. 

hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

e de hipóteses de significados tomando 
en consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas, utilizando 
os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). 

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 CSC 

 CCEC 

Fichas, cuestionarios, 
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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. 

 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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. O error será 
integrado como elemento de aprendizaxe.  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

 

 CCL 
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Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
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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 

 

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 
suficientes para comunicar con eficacia. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

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 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
Observación directa 
Probas específicas 
Fichas, cuestionarios, 
portfolio 
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lingüísticos ou culturais.  suficientes para comunicar con eficacia. O 
error será integrado como elemento de 
aprendizaxe.  

O  grao de dificultade será progresivo 
e contextualizado durante o curso. 

 

  

B5.6. Distinguir e levar a cabo as 
funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, mediante os 
expoñentes básicos das devanditas 
funcións e os patróns discursivos de 
uso máis habitual, así como os seus 
significados asociados (por exemplo, 
utilizar unha estrutura interrogativa 
para facer unha suxestión), e 
empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante 
axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos moi 
frecuentes), sempre que sexan 
traballados na clase previamente. 

 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 

  

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

 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

O  grao de dificultade será progresivo e 
contextualizado durante o curso. 
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