
 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  

CURSO 2019/2020. 

 

 

 

CENTRO: IES DE VILALONGA 

CURSO: 1º, 2º de BACHARELATO 

MATERIA: 2ª LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS  

DATA: 12 - 05 – 2020 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 



ÍNDICE 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 

REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN) 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E COMPETENCIAS CLAVE. 

1.1 PRIMEIRO DE BACHARELATO. 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 1º de BACHARELATO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETEN-

CIAS CLAVE 
T1 T2 T3 

 

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. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

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 o dito.  

 

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. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

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 

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 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



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. 

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. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

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. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información moi 

relevante e sinxela de presentacións ben estruturadas sobre 

temas familiares e predicibles, e de programas de televisión 

tales como informativos, entrevistas ou anuncios, sempre 

que as imaxes sexan suficientemente redundantes para 

facilitar a comprensión. 

 

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

 X X 

 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que 

participa, opinións xustificadas e claramente articuladas 

a unha velocidade lenta, sobre diversos 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. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

  

SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes 
en presentacións sobre temas coñecidos ou do seu 
interese nos ámbitos persoal e educativo; e de 

  

 

X 

 

SLEB1.6. O error será integrado como elemento de 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



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. 

aprendizaxe. 

 

 CCEC 

BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS       

 

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 

. A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 

para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou 

de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, recorrendo, 

entre outros, a procedementos como a reformulación, en 

termos máis sinxelos ou de significado aproximado, do que se 

quere expresar cando non se dispón de estruturas ou léxico 

máis complexos en situacións comunicativas máis específicas. 

 

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

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 sobre feitos 
concretos. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

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).  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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 

 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 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



 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. 

no pasado ou expresa brevemente plans de futuro; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; 
expresa e xustifica sentimentos de xeito sinxelo. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 CCEC 

 CD 

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       

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.).  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

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.).  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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.  

 

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

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

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.).  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



segundo trimestre. 

 

  

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 

  

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

 X X 

 

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

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS       

 

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.). 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite 

información persoal ou relativa aos seus estudos ou á súa 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con información 
persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, 

  
 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con información 
persoal, educativa ou ocupacional (nivel de estudos, 

 

 CCL 

 CAA 



formación.  materias que cursa, preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, como inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento de verán. 

X materias que cursa, preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, como inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento de verán. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

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.). 

 A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

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 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de 

estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos 

cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, nun 

rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de 

cohesión, as convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 

estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 

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

   

 

 

 

 

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

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

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA LINGUA E 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
      

 

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 

 

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 

 

 

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. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



para reformulala en termos máis sinxelos e máis claros para 

a persoa interlocutora. 

palabras e frases. A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

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.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

B5.3. Utilizar para a comprensión e 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, 

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. 

 

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 

 

 

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.). 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

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.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 

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 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 suficientes para comunicar con 
eficacia. O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar 
o grao mínimo dos estándares deberá 
personalizarse na medida do posible e atenderá 
aos mínimos esixibles durante o primeiro e 
segundo trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

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 

 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

 

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 

 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o 

grao mínimo dos estándares deberá personalizarse 

na medida do posible e atenderá aos mínimos 

esixibles durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

 

 

 

 



1.2 SEGUNDO DE BACHARELATO. 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 2º de BACHARELATO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETEN-

CIAS CLAVE T1 T2 T3 

 

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, 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,  utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo 
técnico, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación, 
utilizando os medios necesarios para a súa realización ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado 
como elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

B1.3. Comprender o esencial e a información 

relevante en situacións comúns, aínda que 

poidan necesitar unha xestión ou transacción 

menos habitual (explicacións a unha 

reclamación, cancelación dun servizo, etc.) que 

impliquen a solicitude de datos, realización de 

accións, formas de pagamento, etc.), sempre 

que lle poidan repetir o dito. 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

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

utilizando os medios necesarios para a súa realización ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado 
como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

B1.4. 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. 

 

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

 X X 

 

SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes e centros docentes), ou menos habituais pero referidas a 
necesidades inmediatas en situacións de comunicación comúns se 
pode pedir confirmación dalgúns detalles, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

B1.5. Comprender o sentido xeral e información 

esencial en presentacións ben estruturadas sobre 

temas coñecidos e predicibles, e de programas de 

televisión tales como informativos, entrevistas ou 

anuncios e películas, sempre que as imaxes sexan 

suficientemente redundantes para facilitar a 

comprensión. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

X X 

 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que 
participa, explicacións ou xustificacións básicas de puntos de vista e 
opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais, articulados de maneira clara, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos 
abstractos de temas como a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa interlocutora está disposta repetir ou 
reformular o dito, utilizando os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O 
error será integrado como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

  

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

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e información 
relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición 
clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas, así como o esencial de anuncios 
publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con 
claridade, nunha variedade estándar da lingua e cando as imaxes 
faciliten a comprensión, utilizando os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O 
error será integrado como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 

BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ORAIS 

 

   

  

 

B2.1. 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. 

 

 

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

SLEB2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, 
utilizando a maioría das veces a lingua estranxeira, producindo 
mensaxes adecuadas ás situacións de comunicación reais ou 
simuladas, e colaborando para entender e facerse entender, utilizando 
os medios necesarios para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado como 
elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

B2.2. 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. 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre aspectos concretos 
de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a 
información básica de maneira coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media, 
utilizando os medios necesarios para a súa realización ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado 
como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, con 

pronuncia clara e intelixible, información en 

situacións de comunicacióalumnado e menos 

habituais, pero predicibles, nas que teña que 

expresar o acordo, o desacordo, o interese, a 

posibilidade e a imposibilidade, usando un 

repertorio de expresións frecuentes no ámbito 

público (doenzas, pequenas reclamacións, 

menús alternativos, accidentes, etc.), así como a 

expresión básica dos sentimentos e os intereses 

 

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

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns 
ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e 
xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de 
forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou 
inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, 
a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, utilizando os 
medios necesarios para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado como 
elemento de aprendizaxe.  

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



persoais, tales como satisfacción, desgusto, 

admiración e sorpresa. 

 

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

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 

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. 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. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, 
en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao 
contexto, utilizando os medios necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será 
integrado como elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

B2.5. 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. 

 

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

 X X 

 

SLEB2.5.  Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira coherente 
as súas accións, as súas opinións e os seus plans, utilizando os 
medios necesarios para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado como 
elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

  
 

  

 

B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a 

títulos e outras informacións visuais, e aos 

coñecementos previos sobre o tema ou a 

 

SLEB3.1. Localiza con facilidade información 
específica de carácter concreto en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera 
soporte, ben estruturados e de extensión media, 

 X X 

 

SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera 
soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



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.  

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. 

e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida reler 
as seccións difíciles, utilizando os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O 
error será integrado como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 CCEC 

 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas de 

carácter público, institucional ou corporativo. 

 

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

  

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información 
relevante de anuncios e comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo claramente estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional 
(organización de grupos de traballo, información sobre actividades de 
formación específicas, etc.), utilizando os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O 
error será integrado como elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

B3.3. Comprender información relevante en textos 

do seu interese, descritivos ou narrativos, de 

certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 

informa de acontecementos, se describen 

accións, persoas, obxectos e lugares, e se 

manifestan opinións, crenzas ou valores con 

expresións sinxelas. 

 

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

 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e 
sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural), utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 CCL 

 CD 

 

B3.4. Comprender en textos formais un repertorio 

básico de expresións fixas para rexeitar 

(agradecendo ou xustificando), acceder (con 

reservas ou condicións); expresar posibilidade, 

imposibilidade ou obriga de facer algo; conceder 

e denegar (con ou sen obxeccións); aconsellar, 

recomendar ou animar a facer algo. 

 

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do 
argumento, o carácter dos personaxes e as súas relacións, e as 
características do lugar e o tempo en que se desenvolven, utilizando os 
medios necesarios para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado como 
elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

       



B3.5. Identificar a información esencial, os puntos 

máis relevantes e detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte dixital, 

breves ou de lonxitude media e ben estruturados, 

escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que 

traten de asuntos cotiáns ou menos habituais, de 

temas de interese ou relevantes para os propios 

estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, tanto de 

carácter xeral como máis específico. 

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

 

X 

 

X 

SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas que se narran 
feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese, utilizando os 
medios necesarios para a súa realización ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado como 
elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

  

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

   

 

X 

 

SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos 
de carácter formal, oficial ou institucional como para poder reaccionar 
en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para 
unha estadía de estudos no estranxeiro), utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe. 

 

 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

  

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

  

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.7. Entende información específica importante en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta (glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan 
mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus 
intereses, utilizando os medios necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será 
integrado como elemento de aprendizaxe. 

 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

      

 

B4.1. 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 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra, 
de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os 

 

 CCL 

 CD 

 CSC 



texto e versión final), incorporando esquemas e 

expresións de textos modelo con funcións 

comunicativas similares ao texto que se quere 

producir. 

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. 

X X aspectos que lle parecen importantes e xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles, utilizando os medios necesarios para a súa 
realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O 
error será integrado como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

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

 

X 

   

SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha 
bolsa, utilizando os medios necesarios para a súa realización ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será integrado 
como elemento de aprendizaxe. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 

B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera 

soporte, con información, instrucións e 

indicacións básicas e opinións sinxelas, 

destacando os aspectos que resulten 

importantes ou do seu interese para o tema que 

se trate. 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes, 
respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén nas redes 
socias, utilizando os medios necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). O error será 
integrado como elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 

B4.4. Producir correspondencia formal básica para 

solicitar ou dar información relativa a bens e 

servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, 

actuando como mediación lingüística, de ser o 

caso, cunha presentación do texto limpa e 

ordenada. 

 

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

   

 

X 

 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar 
unha reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as convencións 
formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada do texto, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe. 

 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 

textos breves ou de lonxitude media, coherentes 

e de estrutura clara, sobre temas de interese 

persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e amosando un control 

 

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

   

 

X 

 

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos 
breves e sinxelos, atendendo á súa estrutura básica e particularidades 
sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial 
sobre un tema educativo, ocupacional ou menos habitual, describindo 
brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións, utilizando os medios necesarios 
para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en 
internet, etc.). O error será integrado como elemento de aprendizaxe. 

 

 CCL 

 CCSC 

 CD 



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. 

certas accións.  

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA LINGUA E 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 

PLURILINGÜE 

      

 

B5.1. 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. 

 

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 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 de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato máis 

frecuentes con razoable corrección de modo que 

se comprenda a mensaxe, aínda que pode 

darse algunha influencia da primeira ou 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. 

 

SLEB5.2. 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. 

 

 

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, e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir, adecuando a súa produción ás 
convencións sociolingüísticas da lingua meta, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 



 

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 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. 

 

 

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 

 

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.). O error será integrado 
como elemento de aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

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 

 

 

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, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). O error será integrado como elemento de 
aprendizaxe. 

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CCSC 

 CCEC 

 

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, organizar unha tarefa, 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, organizar unha tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar, suficientes para comunicar con eficacia, O error será 
integrado como elemento de aprendizaxe.  

A dificultade nas tarefas plantexadas para acadar o grao mínimo 
dos estándares deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 
trimestre. 

 

 

 CCL 

 CCSC 

 CAA 



 

 

 

 A columna da temporalización correspondente ao 3º trimestre está sombreada en oscuro porque neses estándares esixiránse unicamente os 

contidos mínimos correspondentes ao 1º e 2º trimestre. 

 Os estándares sombreados en gris son os que corresponden ao 3º trimestre e polo tanto, non serán avaliables. 

 

 

 

 

 

 

B5.6. 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. 

 
    

 

 

 

 

  

 

B5.7. 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. 

 
     



2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 

Facilitaráselle ao alumnado unha relación de tarefas relacionadas cos contidos 
conceptuais explicados durante a primeira  e segunda avaliación para que poidan 
recuperar a materia e, no caso de ter unha cualificación positiva, reforzar e afianzar a 
adquisición deses contidos. 

Tarefas:  

Exercicios estructurais (de repetición, substitución, transformación e finalización de 
oracións inacabadas, seguindo o modelo; de expansión, de integración, combinando 
dúas frases nunha; construción de oracións a partir de secuencias de palabras 
ordenadas) para recuperar e/ou afianzar os contidos gramaticais. 

Realización de vídeos e/ou audios para practicar e integrar os sonidos e as entonacións 
propias da lingua e a expresión oral. 

Escritura de textos expositivos, argumentativos, informativos utilizando vocabulario 
que xa estudaron  ou que eles mesmos buscan (CAA), e estructuras adecuadas ao seu 
nivel e cunha extensión pertinente: A1-A2 (40-80 palabras) B1-B2 (80-120 palabras). 
Isto permitirá avaliar a expresión escrita. 

Comprensión de textos adecuados ao nível do alumnado. 

Comprensión de textos vídeos  adecuados ao nível do alumnado. 

 

Instrumentos: 

 Rúbricas: 

 

A corrección na elaboración valorará os obxectivos que se persiguen acadar coa realización da 
tarefa proposta, sexan estos de tipo gramatical, de reforzo ou consolidación das destrezas que 
constitúen a competencia lingüística, de carácter cultural etc… será a profesora a que marque 
cada un dos criterios a ter en conta no momento de asignar a tarefa. 

 Webquests. 

 Cuestionarios enviados que o alumnado deberá responder previa lectura dun texto ou 
visionado dun vídeo. 

 



 
Cualificación 
final 
 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A NOTA da terceira avaliación obterase facendo a media das notas obtidas nas diferentes 
tarefas: 

Cualificación FINAL. 
 Se a media da primeira e da segunda avaliación é 5 ou superior a 5,  NON 

VARÍA.  Aínda que a nota da terceira avaliación sexa menor de 5. 
 Se a media entre a primeira e a segunda avaliación é insuficiente, e na terceira 

avaliación é inferior a 5 a nota final será insuficiente. 
 Se a media entre a primeira e a segunda avaliación é insuficiente, e na terceira 

avaliación é 5 a nota final será suficiente. 
 Por cada punto superior a 5 na terceira avaliación, incrementárase a nota do 

alumno/a 
ata un máximo de 1,5 puntos. 

 

Proba 
extraordinaria 
de 
setembro 

A proba extraordinaria de setembro consitirá nun exame no que o alumnado deberá demostrar 
que acadou os contidos mínimos da materia de francés correspondentes a primeira e a segunda 
avaliación. 
 

 
Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
  

En bacharelato non hai ninguén co 
francés pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

A continuación citamos unha relación de actividades por curso: 

1º bacharelato 

Semana 1 

Visionado (voluntario) de tres vídeos curtos sobre o coronavirus e o confinamento. 
Expresión escrita. Redacción: Comment sera ta vie dans 20 ans, sur le plan professionnel et 
personnel ? Quels seront tes loisirs ?... (environ 100 mots) 
Documentos colaborativos de conectores e vocabulario útil para a realización da tarefa. 

Semana 2 

Expresión oral e expresión escrita. Actividade de descuberta de cancións francófonas e 
realización dunha ficha de análise da canción escollida por cada alumno a partir do material 
(vocabulario) proporcionado pola profesora. 

Semana 3 

Comprensión escrita / cultura: Visita virtual ao museo do Louvre (1) 
Tarefa de descuberta e comprensión escrita sobre información da páxina web do museo. 

Semana 4 

Visita virtual ao museo do Louvre (2) 



Tarefa de expresión escrita: elaboración dunha ficha sobre unha obra de arte do museo do 
Louvre a partir de material de axuda facilitado pola profesora. 

Semana 5 

Trivial colaborativo (1) phrase interrogative.  
Creación dun trivial colaborativo. 
Organización de grupos de traballo (por temáticas) e preparación das preguntas do concurso. 

Semana 6 

Trivial colaborativo (2) 
Revisión e corrección das preguntas e posta en marcha do concurso mediante a páxina web / 
aplicación Kahoot.  
Competición individual 

Semana 7 

Expresión escrita: raconter une histoire à partir d’une image. 
Material proporcionado: ficha de conectores e articuladores discursivos xa coñecidos e 
modelos de historias sinxelas do seu nivel. 
Documento colaborativo de repaso dos diferentes tempos verbais cos indicadores temporais 
correspondentes. 
 
2º bacharelato 
Primeira quincena do confinamento  

Documento con varios textos de selectividade coas correccións. Deben enviar os exercicios nos 
que hai que redactar para una corrección personalizada. (expresión escrita + gramática ) 

30 marzo-3 abril 

Exercicios de reforzo do estilo indirecto. 

14-17 abril 

Facer redacción escollendo entre 4 temas propostos e enviar por email. 
Exercicios online sobre tempos verbais e estilo indirecto en  
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm 

20-24 abril 

Poñer voz a curta “Déjeuner du matin”   
recitando o poema de Prévert (proporcionáselles o enlace a un audio para que poidan traballar 
a fonética) e engadindo ao comezo a descrición en imperfecto do que se ve nas imaxes. 
(expresión oral + uso de imparfait e passé composé) 

27-30 abril 

A expresión da causa, teoría e exercicios para aquel alumnado que quere presentarse ao 
exame de francés na selectividade e entregar redacción para o alumnado que elixirá outra 
opción. 

4-8 maio 

A hipótese, teoría e exercicios e redacción para aquel alumnado que quere presentarse ao 
exame de francés na selectividade e entregar redacción para o alumnado que elixirá outra 
opción. (expresión escrita + gramática ) 
 

Metodoloxía 
(alumnado  con 

Vaia por diante, como xa escribiu Jesús Rogero , que pretender actualmente que o sistema 
educativo desempeñe correctamente a súa función a distancia é unha fantasía que leva á 

https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
https://www.youtube.com/watch?v=I4YoBuJCbfo
https://www.youtube.com/watch?v=MalR-e4IgAs
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/25/ficcion-educativa-en-tiempos-de-confinamiento/


conectividade e 
sen 
conectividade) 

frustración e aumenta as desigualdades educativas. 
Nesta nova modalidade de clases telemáticas, a interacción, guía e supervisión personalizada 
na realización das tarefas é imposíbel sen a presencialidade. 
Hai contidos do curriculum que non poden aprenderse, de aí a imposibilidade de avanzar 
nalgunhas materias. 
Dende a administración educativa galega marcáronse as directrices a seguir: 
 Desacónsellase rematar o programa excepto en segundo de bacharelato. 
 As tarefas deben propoñerse cunha frecuencia semanal. 
 As tarefas deben ser globalizadas e proporcionais. 
 Deben evitarse as tarefas mecánicas e repetitivas. 
 As tarefas deben ser  significativas e motivadoras para “enganchar” ao alumnado. 
 Hai que atender ao benestar emocional dos estudantes. 
 A avaliación das tarefas do tempo de confinamento debe entenderse como un  "valor 

engadido" 
 A profesora realizará e proporá tarefas  de tipo competencial evitando as de tipo 

conceptual. 
A METODOLOXÍA que se infire dos rasgos anteriores está centrada no/a estudante, é activa, de 
carácter interdisciplinar é lúdica, está máis centrada no saber facer que na memorización de 
contidos. 
E por suposto, os instrumentos fundamentais para este modelo de de ensino, son as novas 
tecnoloxías. 
No noso caso, non houbo ningún alumno que comunicase a imposibilidade de dispoñer de 
medios tecnolóxicos. De producirse esa situación, atenderíase por medios convencionais, 
facilitándoselle material impreso para o seguimento e realización das tarefas que se propoñen. 
Sexan estas de carácter teórico ou práctico. 

Materiais e 
recursos 

 Materiais elaborados polas profesoras. 
 Blog do departemento de francés. 
 As páxinas online citadas nas actividades descritas no primeiro punto desta táboa e das que 

se cita a URL ou o hipervínculo. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 Está programación publicarase na páxina web do ies de vilalonga para poder ser consultada por todo o 

alumnado. 

 A todo o alumnado se lle enviou persoalmente  unha explicación cos criterios de cualificación. 

 As profesoras do departamento de francés atenderán calquera demanda de información que lles sexa 

requerida. 

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

