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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 ESO 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 1º de ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
T1 T2 T3 

 

B1.1. Comprender preguntas e informacións 

sinxelas relativas á información persoal moi 

básica (nome, idade, gustos, etc.),  así como 

instrucións e peticións elementais relativas ao 

comportamento na aula. 

 

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas 

relativas á información persoal moi básica (nome, 

idade, gustos, etc.),  así como instrucións e 

peticións elementais relativas ao comportamento 

na aula. 

 

 

 

X X X 

 

B1.1. Comprender preguntas e informacións 

sinxelas relativas á información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos, etc.), así como instrucións e 

peticións elementais relativas ao comportamento 

na aula;  

O grao de dificultad 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 

 CCEC 

 

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e 

as ideas principais, ou os detalles relevantes do 

texto: anticipación do contido xeral do que se 

escoita con axuda de elementos verbais e non 

verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no contexto, e as 

experiencias e os coñecementos transferidos 

desde as linguas que coñece. 

 

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 

ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral do que se escoita con 

axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 

quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar 

a inferencias do significado baseadas no contexto, e 

as experiencias e os coñecementos transferidos desde 

as linguas que coñece.  

 

 

 

 

 

 

 

X X X 

 

SLEB1.2 Segue instrucións e consignas de aula. 

O grao de dificultad 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 



 

B1.3. Comprender o sentido global e as 

informacións específicas máis relevantes de 

mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 

exemplo, seguir instrucións ou indicacións, 

identificar persoas, obxectos e lugares descritos 

cun vocabulario básico) emitidas cara a cara, 

gravadas ou en soporte multimedia, sobre 

situacións habituais de comunicación, se se fala 

moi amodo e con moita claridade. 

 

 

 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións 

específicas máis relevantes de mensaxes orais 

sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións 

ou indicacións, identificar persoas, obxectos e lugares 

descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a cara, 

gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións 

habituais de comunicación, se se fala moi amodo e 

con moita claridade. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB1.3 Comprende o sentido global e a 

información máis relevante de textos orais breves 

previamente traballados con apoio visual e con 

necesidade de repetición.  

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi 

básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e 

de necesidade inmediata, previamente traballados, 

relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale 

con lentitude, articulando de forma clara e 

comprensible. 

 

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi 

básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e de 

necesidade inmediata, previamente traballados, 

relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale con 

lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB1.4 Comprende a información esencial en 

conversas breves e moi sinxelas nas que participa 

e que foron previamente traballadas. 

O grao de dificultad 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 

 CD  

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. Na maioría das actividades de aula, amosa 

unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 

en diferentes situacións comunicativas, esforzándose 

por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 

amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira en diferentes situacións comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda que teña que 

recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 

aclaracións. 

O grao de dificultad 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 

 CCEC 

  

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 

básicas relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións, colaborando 

para entender e facerse entender 

  

 SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 

accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 

mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 

diaria e do tempo libre en situacións de comunicación 

significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

X X X 

 

SLEB2.2. 

O error será integrado como elemento de 

aprendizaxe 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas 

para acadar o grao mínimo dos estándares 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



deberá personalizarse na medida do posible e 

atenderá aos mínimos esixibles durante o 

primeiro e segundo trimestre. 

 

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 

sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións 

(horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida 

diaria, usando un repertorio básico de palabras e 

frases moi simples memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a persoa interlocutora 

necesite que se repita ou repetir o dito.  

 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 

facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas nas que 

pide e se dá información sobre lugares, horarios, 

datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns 

para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 

 

 

X X X 

 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 

facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas nas que 

pide e se dá información sobre lugares, horarios, 

datas, prezos, cantidades e actividades máis 

comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

O grao de dificultad 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 

 AA 

 CCEC 

 CD 

 

 

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos 

persoais (idade, lugar de residencia, familia, orixe, 

gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio 

moi básico de expresións moi sinxelas e habituais 

sobre estes datos. 

 

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e 

moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto 

social elemental, intercambia información moi básica, 

manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 

ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas 

para ir a un lugar. 

 

 

X X X 

 

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves 

e moi básicas, cara a cara , traballadas 

previamente na aula. 

O grao de dificultad 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 

  

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica 

e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, 

preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, 

en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se 

pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora para entender e 

facerse entender. 
X X X 

 

SLEB2.5.Preséntase e dá información básica e 

sinxela sobre si mesmo/a e  sobre os seus gustos, 

preferencias e intereses. 

O grao de dificultad 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
   

 
 

 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 

imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación 

de comunicación, e aos transferidos desde as 

linguas que coñece), identificando a información 

máis importante e deducindo o significado de 

palabras e expresións non coñecidas. 

 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu interese.  

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.1. Comprende sen moita dificultade textos 

adaptados relativos a temas de seu interese 

traballados previamente na aula. 

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender 

avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e 

predicibles, e traballadas previamente 

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións 

básicas e predicibles, referidas a necesidades 

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 

contan con apoio visual. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e 

prohibicións básicas e predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con apoio visual. 

O grao de dificultad 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 

 

B3.3. Comprender información relevante e 

previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 

estruturados, con conectores moi básicos e 

relativos a temas da propia experiencia. 

 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de 

correspondencia persoal breve na que se fala de si 

mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses 

referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

 

X X X 

 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela 

de correspondencia persoal breve na que se fala 

de si mesmo/a traballada previamente na aula. 

O grao de dificultad 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 



 

B3.4. Comprender textos propios de situacións 

cotiás próximas, como invitacións, felicitacións, 

notas, avisos, billetes de transporte, entradas, 

etiquetas ou xogos coñecidos. 

 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 

información específica en material informativo sinxelo 

como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.4. Comprende información esencial e 

localiza información específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, 

catálogos e listas de prezos. 

O grao de dificultad 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 

 CD 

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS       

 

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 

textos (elección da persoa destinataria, finalidade 

do escrito, planificación, redacción do borrador, 

revisión do texto e versión final) a partir de 

modelos moi estruturados e con axuda previa na 

aula. 

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 

empregando expresións e enunciados traballados 

previamente, para transmitir información, ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do 

seu nivel escolar. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

SLEB4.1. 

O error será integrado como elemento de 

aprendizaxe. 

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que 

se solicite información persoal. 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal moi básica e relativa ao seus 

datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, 

enderezo, gustos, etc.). 

 

 

 

X 

   

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal moi básica e relativa ao seus 

datos persoais e intereses ou afeccións (nome, 

idade, enderezo, gustos, etc.). 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves 

con información, instrucións e indicacións moi 

básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 

 

 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 

felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas 

e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

 

   

 

 

X 

 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 

felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi 

sinxelas e breves, relativas a necesidades 

inmediatas a partir dun modelo. 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 

sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada 

propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto impreso 

como dixital, amosando interese pola presentación 

limpa e ordenada do texto. 

 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 

sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra 

ou expresión por outra para unha funcionalidade ou 

tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) 

tanto de forma manuscrita como en formato dixital, 

cunha presentación limpa e ordenada. 

   

 

 

X 

 

 

SLEB4.4. Escribe, aínda que sexa con dificultade,  

correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 

modelo, substituíndo unha palabra ou expresión 

por outra para unha funcionalidade ou tarefa 

determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) 

tanto de forma manuscrita como en formato dixital, 

cunha presentación limpa e ordenada. 

 

 

 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA LINGUA E 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 
      

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso máis básico, 

recoñecendo o seu significado evidente, e 

pronunciar e entoar con razoable 

comprensibilidade, aínda que teña que repetir 

varias veces para se facer entender. 

 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 

básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), 

e iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 

básicos, produce con suficiente intelixibilidade 

léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos 

que distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e iníciase no uso de patróns 

moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases, traballados previamente na aula. 

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 

ortográficas, tipográficas e de puntuación, 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 moi básicas de 

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 

que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 

horarios, etc. 

 

 

 

 

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 moi básicas de tratamento, etc.), e amosa 

respecto polas diferenzas que poidan existir en 

aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas 

para acadar o grao mínimo dos estándares 

deberá personalizarse na medida do posible e 

atenderá aos mínimos esixibles durante o 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



primeiro e segundo trimestre. 

 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 

textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relacións interpersoais, comportamento 

e convencións sociais, respectando as normas de 

cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

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. O profesor faralle ver as distintas 

posibilidades que lle brinda a aprendizaxe 

interrelacionada das distintas linguas e guiarao/a 

no proceso deductivo. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 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. Comprende e comunica o propósito 

solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 

necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 

información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) 

utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-

discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e 

traballados previamente. 

   

 

 

X 

 

SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito 

solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 

necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 

información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 

etc.). 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

mediante os expoñentes básicos das devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 

para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 

sexan traballados en clase previamente. 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe.  

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B5.6. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes 

no centro, relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

     

 
 



 

4.2 SEGUNDO DE ESO 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 2º de ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE T1 T2 T3 

 

B.1.1. Comprender preguntas e informacións 
relativas á información persoal e pública moi 
básica (identificación persoal, gustos, etc.), así 
como instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento e actividades na 
aula. 

 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (información básica de carácter 
persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a 
lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale 
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se 
o necesita. 
 

X X  

 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (información básica de carácter 
persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a 
lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale 
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o 
necesita 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 

B.1.2. Usar estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de 
elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto, e as experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece. 

 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, 
etc.) e temas con que está moi familiarizado, e 
segue instrucións e consignas de aula. 
 

X X X 

 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, 
etc.) e temas con que está moi familiarizado, e 
segue instrucións e consignas de aula, utilizando 
os medios necesarios  

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

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B.1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir 
instrucións ou indicacións, identificar persoas 
que posúen algo, obxectos e lugares descritos 
cun vocabulario básico, etc.) emitidas cara a 
cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre 
situacións habituais de comunicación, se se 
fala moi amodo e con moita claridade. 

 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, breves como instrucións e comunicados, 
con estruturas previamente traballadas, léxico moi 
común relacionado con necesidades inmediatas e 
accións presentes moi habituais, sempre que se 
fale de xeito moi pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



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

 

B.1.4. Comprender o esencial en conversas 
moi básicas e breves sobre temas cotiáns 
habituais e de necesidade inmediata, 
previamente traballados, relativas ao ámbito 
persoal e público moi elemental, sempre que se 
fale con lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible. 

 

 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares como, 
por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

 

X X X 

 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares como, 
por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais, utilizando os medios necesarios para 
a súa realización  

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

O grao de dificultad 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 

 CD 

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. Na maioría das actividades de aula, 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 
que teña que recorrer a outras linguas para pedir 
axuda ou aclaracións. 

X   

 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 
que teña que recorrer a outras linguas para pedir 
axuda ou aclaracións. 

 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender. 

 

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
social diaria e do tempo libre, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o 
seu nivel escolar. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender, e fai e responde intelixiblemente 
preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da vida social diaria e do 
tempo libre, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel 
escolar, utilizando os medios necesarios para a 
súa realización                ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas 
para acadar o grao mínimo dos estándares 
deberá personalizarse na medida do posible e 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



atenderá aos mínimos esixibles durante o 
primeiro e segundo trimestre. 

 

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

 

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

 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente 
e facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas coa xestión e transaccións moi 
sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas 
que pide e dá información sobre lugares, horarios, 
datas, prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel escolar, 
utilizando os medios necesarios para a súa 
realización                ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

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

 

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

X X X 

 

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

O grao de dificultad 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 

 CD 

  

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información 
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o 
funcionamento de bens e servizos relativos a 
temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira 
de chegar, etc.), en conversas moi básicas sobre 
temas predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para entender e facerse 
entender. 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información 
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o 
funcionamento de bens e servizos relativos a 
temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira 
de chegar, etc.), en conversas moi básicas sobre 
temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender, 
utilizando os medios necesarios para a súa 
realización                ( modelos previos, 
dicionarios, consultas en internet, etc.). 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas 
para acadar o grao mínimo dos estándares 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o 
primeiro e segundo trimestre. 

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
    

  

 

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

 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu interese. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

SLEB3.1. Comprende con axuda textos 
adaptados relativos a temas do seu interese. 

O grao de dificultad 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 

 CSIEE 

 

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

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas básicas e predicibles, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, especialmente se contan con apoio 
visual. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas básicas e predicibles, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, sempre que conten con apoio visual. 

O grao de dificultad 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  

 

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

 

SLEB3.3. Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos, 
preferencias e afeccións, referidos a temas moi 
cotiáns e propios da súa idade. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.3. Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos, 
preferencias e afeccións, referidos a temas moi 
cotiáns e propios da súa idade, utilizando os 
medios necesarios para a súa realización ( 
modelos previos, dicionarios, consultas en 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 



internet, etc.). 

O grao de dificultad 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. 

 
 

 

B3.4. Comprende textos propios de situacións 
cotiás próximas onde se dan a coñecer bens se 
servizos ou acontecementos (anuncios 
publicitarios elementais, folletos, catálogos, 
invitacións, etc.), e con apoio visual cando teña 
certa dificultade 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre 
temas coñecidos como actividades escolares e de 
lecer, hábitos saudables, etc., próximos á súa 
idade e á súa experiencia, utilizando os medios 
necesarios para a súa realización                ( 
modelos previos, dicionarios, consultas en 
internet, etc.). 

O grao de dificultad 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 

 CD 

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

      

 

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

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

O grao de dificultad 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 

 CSIEE 

 

 

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

 

 

 

 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa aos 
seus datos persoais, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións. 

 

 

X 

   

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa aos seus 
datos persoais, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións, utilizando os medios necesarios para a 
súa realización   ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). 
 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



 

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

 

 

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, 
tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, 
tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativos a actividades 
presentes e a necesidades inmediatas. 

  

 

X 

 

 

X 

 

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, 
tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, 
tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativos a actividades 
presentes e a necesidades inmediatas, utilizando 
os medios necesarios para a súa realización                
( modelos previos, dicionarios, consultas en 
internet, etc.). 
O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha finalidade 
determinada propia da súa idade e do seu nivel 
escolar, e cun formato preestablecido, en 
soporte tanto impreso como dixital, amosando 
interese pola presentación limpa e ordenada do 
texto. 

 

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

   

 

X 

 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada (informar, 
preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital, cunha presentación limpa 
e ordenada, utilizando os medios necesarios para 
a súa realización  ( modelos previos, dicionarios, 
consultas en internet, etc.). 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA LINGUA E 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 

PLURILINGÜE 

      

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso máis básico, 

recoñecendo o seu significado evidente, e 

pronunciar e entoar con razoable 

comprensibilidade, aínda que teña que repetir 

varias veces para se facer entender. 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas. 

O grao de dificultad 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 

 CD 

 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 

ortográficas, tipográficas e de puntuación, 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 moi básicas de tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como hábitos, 

 

 

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 moi básicas de tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como hábitos, 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 



horarios, etc. horarios, etc. 

O grao de dificultad 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. 

 

B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de 

textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais, 

respectando as normas de cortesía máis 

básicas nos contextos respectivos. 

 

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 grao de dificultad 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 

 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, 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 grao de dificultad 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 

 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 sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos 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 sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando o máis adecuadamente posible as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas 
para acadar o grao mínimo dos estándares 
deberá personalizarse na medida do posible e 
atenderá aos mínimos esixibles durante o 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 



primeiro e segundo trimestre. 

 

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, e utilizar un repertorio léxico suficiente 

para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 

sexan traballados en clase previamente. 

 

     

 

1.3 TERCEIRO DE ESO 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 3º de ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
T1 T2 T3 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, os puntos principais ou a 

información máis importante do texto. 

 

 

 

 

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

X X X 

 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu 

proceso de compresión, axustándoo ás necesidades da 

tarefa (de comprensión global, lectiva ou detallada), saca 

conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido 

baseándose na entoación e na velocidade da fala; 

deduce intencións a partir do volume da voz do falante; 

fai anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 

etc.), 

O grao de dificultad 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, os puntos 

principais e a información máis importante 

en textos orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a velocidade lenta, 

nun rexistro formal, informal ou neutro, e 

que versen sobre asuntos habituais en 

 

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

X X X 

 

SLEB1.2. Capta a información máis importante de 

indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves 

e articulados de maneira lenta e clara aínda que sexa 

con algunha dificultade e necesidade de repeticións. 

O grao de dificultad nas tarefas plantexadas para 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



situacións cotiás ou sobre aspectos 

concretos de temas xerais ou do propio 

campo de interese nos ámbitos persoal, 

público e educativo, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  

acadar o grao mínimo dos estándares deberá 

personalizarse na medida do posible e atenderá aos 

mínimos esixibles durante o primeiro e segundo 

trimestre. 

 

B1.3. Comprender instrucións moi básicas 

pronunciadas lenta e claramente, e seguir 

indicacións sinxelas e breves. 

 

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

 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se lle di 

en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 

espazos de lecer ou centros de estudos) aínda que 

precise apoio visual e repeticións. Pode empregar para 

elo toda axuda que necesite empregando dicionarios ou 

preparando o vocabulario previamente. 

O grao de dificultad 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 

 

B1.4. Comprender transaccións moi básicas 

de bens e servizos elementais na vida 

cotiá, transmitidas de viva voz ou por 

medios técnicos, e moi ben articuladas e 

lentamente, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e se se poden 

escoitar máis dunha vez. 

 

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

X X X 

 

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que 

participa, descricións, narracións e opinións formulados 

en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria 

e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando 

se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 

o dito. 

O grao de dificultad 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 específica predicible de 

conversas básicas sobre temas cotiáns 

que se desenvolvan na súa presenza, nas 

 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que 
participa (por exemplo, nun centro docente), 
preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 

 X X 

 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que 

participa (por exemplo, nun centro de estudos), 

preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 



que se describan, de xeito moi breve e 

sinxelo, persoas, lugares e obxectos, e se 

narren acontecementos elementais, 

sempre que poida solicitar que se repita o 

dito. 

gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

(datos persoais, intereses, preferencias e gustos 

persoais, etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que se lle dixo aínda que 

precise apoio visual, xestos ou repeticións. 

O grao de dificultad 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 

 

 

B1.6. Seguir un texto breve articulado con 

claridade e pausadamente, no que se 

utilicen expresións sinxelas e habituais 

previamente traballadas e referidas a 

temas moi coñecidos dos ámbitos persoal 

e educativo (datos persoais, gustos e 

hábitos, materias que cursa, etc.), 

adecuado ao seu nivel escolar, actuando, 

de ser o caso, como mediación lingüística. 

 

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

 X X 

 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de 

televisión e de presentacións moi sinxelas e ben 

estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou do seu 

interese, previamente traballados, articulados con 

lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou reportaxes 

breves), cando as imaxes constitúen grande parte da 

mensaxe. 

O grao de dificultad 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 

 

B1.7. Comprender a información esencial de 

pasaxes curtas gravadas, que conteñan 

conversas, narracións e/ou descricións 

predicibles, e de presentacións moi sinxelas 

emitidas con estruturas e léxico moi básico, e 

o apoio de imaxes moi redundantes, que 

traten sobre asuntos da vida cotiá e de 

necesidade inmediata, previamente 

traballados, e que estean pronunciadas con 

lentitude e claridade, aínda que sexa 

necesario escoitalas máis dunha vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

O grao de dificultad 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. 

 

BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ORAIS 

 
   

  

       



B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda 

que se cometan erros de pronuncia polos 

que as persoas interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións para entender a 

mensaxe. 

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

 

X 

 

X 

 

X 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de 

temas xerais ou relacionados con aspectos básicos dos 

seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas 

de oíntes sobre o contido destas se se articulan clara e 

lentamente aínda que precise pausas, linguaxe xestual 

ou repeticións. Podendo empregar todos os medios ao 

seu alcance para acadar os obxectivos. 

O grao de dificultad 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 

 CSIEE 

 CD 

 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura moi simple e clara, utilizando, 

entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe aos recursos dos 

que se dispón, ou a reformulación ou 

explicación de elementos. 

 

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, 

datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose 

comprender aínda que a persoa interlocutora necesite 

que se lle repita ou repetir o dito. Integrado o erro como 

elemento de aprendizaxe e empregando todos os medios 

ao seu alcance. 

O grao de dificultad 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 

 CSIEE 

 

 

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 

información sobre transaccións e xestións 

cotiás moi elementais, usando un 

repertorio básico de palabras e frases 

simples memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a persoa 

interlocutora necesite que se repita ou 

repetir o dito.  

 

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

 X X 

 

SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara a 

cara nas que se intercambia información e se expresan 

opinións aínda que teña dificultades e utilice para 

comprender e facerse comprender todos os medios ao 

seu alcance. 

O grao de dificultad 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 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

 



trimestre. 

 

B2.4. Interactuar de xeito simple en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou manter a quenda de palabra, 

aínda que poidan darse desaxustes na 

adaptación ao interlocutor. 

 

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

 X X 

 

SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha 

conversa formal ou entrevista achegando a información 

necesaria, expresando de maneira sinxela as súas 

opinións sobre temas habituais, e reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados de maneira lenta e 

clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os 

puntos clave se o necesita 

O grao de dificultad 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. Dar información sobre datos básicos 

persoais, expectativas ou gustos, utilizando 

un repertorio moi básico de expresións 

memorizadas sinxelas e habituais sobre estes 

datos, sempre que poida pedir confirmación 

da comprensión á persoa interlocutora ou que 

se lle repita o dito. 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

O grao de dificultad 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. 

 

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

 
   

  



 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos 

ás imaxes, a títulos e outras informacións 

visuais, aos coñecementos previos sobre o 

tema ou a situación de comunicación, e 

aos transferidos desde as linguas que 

coñece), identificando a información máis 

importante e deducindo o significado de 

palabras e expresións non coñecidas polo 

contexto e mediante os coñecementos e as 

experiencias noutras linguas. 

 

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

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

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

O grao de dificultad 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 

e comprender avisos, obrigas e 

prohibicións moi básicas e predicibles, 

traballadas previamente, referidas a 

necesidades inmediatas, de estrutura moi 

sinxela 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 (por exemplo, unha 
máquina expendedora), así como instrucións sinxelas 
para a realización de actividades e normas de 
seguridade básicas (por exemplo, nun centro 
docente). 

X X 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 sinxelas 

para a realización de actividades e normas de 

seguridade básicas podendo usar distintos medios ao 

seu alcance e integrando o erro no proceso da 

aprendizaxe. 

O grao de dificultad 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 e 

previsible en textos informativos ou 

narrativos breves, moi sinxelos e ben 

estruturados, relativos a esxperiencias e a 

coñecementos propios da súa idade. 

 

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

 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; 

O grao de dificultad 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. Identificar a idea xeral, os puntos máis 

relevantes e a información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en 

 

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

  

X 

 

X 

 

SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia 

formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre un 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



soporte dixital, breves e ben estruturados, 

escritos nun rexistro neutro ou informal, que 

traten de asuntos habituais en situacións 

cotiás, de aspectos concretos de temas de 

interese persoal ou educativo, e que 

conteñan estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

 

curso de verán). 

O grao de dificultad 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 

  

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

 

 

X 

 

 

X 

 

 

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 poida utilizar os medios ao seu alcance. 

O grao de dificultad 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. Aplicar estratexias básicas para 

producir textos (elección da persoa 

destinataria, finalidade do escrito, 

planificación, redacción do borrador, 

revisión do texto e versión final), a partir de 

modelos moi estruturados e con axuda 

previa na aula. 

 

 

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

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

SLEB4.1 utilizando os medios necesarios para a súa 

realización (modelos previos, dicionarios, consultas en 

internet, etc.) 

O grao de dificultad 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 moi básicos nos 

que se solicite información persoal. 

 

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e relativa aos seus intereses 

ou ás súas afeccións,utilizando os medios ao seu 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 



alcance.  CCEC 

 CD 

 

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi 

breves con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con 

actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 

 

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

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

SLEB4.3. utilizando os medios necesarios para a súa 

realización (modelos previos, dicionarios, consultas en 

internet, etc.). 

O grao de dificultad 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 textos curtos a partir de 

modelos sinxelos e básicos, actuando, de ser 

o caso, como mediación lingüística 

(adecuada ao seu nivel escolar) e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto 

impreso como dixital, amosando interese pola 

presentación limpa e ordenada do texto. 

 

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

  X 

 

SLEB4.4. utilizando os medios necesarios para a súa 

realización ( modelos previos, dicionarios, consultas en 

internet, etc) 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA 

LINGUA E CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 

      

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso máis 

básico, recoñecendo o seu significados 

evidente, e pronunciar e entoar con 

razoable comprensibilidade, aínda que 

teña que repetir varias veces para se facer 

entender. 

 

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

X X X 

 

SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen 

fonemas e persevera no uso de patróns moi básicos de 

ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

Utilizando axuda se é necesario. 

O grao de dificultad 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 



 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 

ortográficas, tipográficas e de puntuación, 

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 moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 
culturais que poidan existir. X X X 

 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 

básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral he 

escrito .), e amosa respecto polas diferenzas culturais 

que poidan existir. 

O grao de dificultad 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 

 

B5.3. Utilizar para a comprensión e a 

produción de textos orais e escritos os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersoais, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis básicas nos 

contextos respectivos. 

 

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. O profesor faralle ver as distintas posibilidades 

que lle brinda a aprendizaxe interrelacionada das 

distintas linguas e guiarao/a no proceso deductivo. 

 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

B5.4. Producir textos e inferir o significado 

probable de palabras ou frases 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 

 

SLEB5.4. Participa en proxectos nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 

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). 

O grao de dificultad 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, e utilizar 

un repertorio léxico suficiente para 

comunicar no seu nivel escolar, sempre 

que sexan traballados na clase 

previamente 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

O grao de dificultad 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. 

 

 

1.4 CUARTO DE ESO 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 4º de ESO 

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. 

O grao de dificultad 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 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 dificultad 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 en situacións 

que impliquen a solicitude de información 

xeral (datos persoais básicos, lugares, 

horarios, datas, prezos, cantidades e 

actividades cotiás, etc.), sempre que se 

fale con lentitude e con claridade.  

 

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

 

 

X 

 

 

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 
nunha entrevista na que participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 
gustos persoais e educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), así como comentarios 
sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre 
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo, e utilizando os medios 
necesarios para a súa realización                ( modelos 
previos, dicionarios, consultas en internet, etc.). 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 

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 dificultad 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 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 dificultad 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 a información esencial de 
programas de televisión e presentacións sinxelas 
e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do 

 

 

 

 

 

 

 

SLEB1.6. Identifica a información esencial de 
programas de televisión e presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu 

 

 CCL 

 CAA 



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 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 dificultad 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. 

 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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 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 parte 
da aprendizaxe e coas repeticións necesarias. 

O grao de dificultad 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. 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 dificultad 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 intelixible 

información sobre transaccións e xestións 

cotiás moi habituais, usando un repertorio 

básico de palabras e frases simples 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



memorizadas, e facéndose comprender 

aínda que a persoa interlocutora necesite 

que se lle repita ou repetir o dito.  

 

tratamento), facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se repita ou 
repetir o dito. 

X X 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 dificultad 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. 

 CD 

 

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 

 

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 dificultad 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. 

 

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 

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 dificultad 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, 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 

 

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 dificultad 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 

 

B3.4. 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 

    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. 

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 

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
      

 

B4.1. Aplicar estratexias básicas para 

producir textos (elección da persoa 

destinataria, finalidade do escrito, 

planificación, redacción do borrador, 

revisión do texto e versión final), a partir de 

modelos ben estruturados e traballados 

previamente. 

 

 

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 plans). 

O grao de dificultad 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 

 

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 

 

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 dificultad 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. 
 

 

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 dificultad 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 

B4.5. 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 dificultad 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. 

 

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA 

LINGUA E CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 

      

 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso máis 

común, recoñecendo os seus significados 

evidentes, e pronunciar e entoar de xeito 

claro e intelixible con razoable 

comprensibilidade, malia o 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. 

 

 

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, 
integrando o error como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

O grao de dificultad 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 

 CCEC 



 

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 dificultad 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 

 

B5.3. 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 tradicións), 

respectando as normas de cortesía e máis 

básicas nos contextos respectivos. 

 

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 

 

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 dificultad 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 

 CSIEE 

 

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 

 

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 

 

 

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, 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 



elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

O grao de dificultad 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. 
  

 

B5.6. 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 dificultad 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. 

 

 

 A columna da temporalización correspondente ao 3º trimestre está en negro porque neses estándares esixiráse 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. 

 

 

 

 

 



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 minimos da materia de francés correspondentes a primeira e a segunda 
avaliación. 
 

 
Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Para todo o alumnado: 
Ao comezo do curso facilitouse a todo o alumnado con francés pendente un caderno de 
actividades dividido en módulos onde se indicaba claramente o que debían estudar para 
recuperar a materia e no que debían realizar unha serie de exercicios sobre os contidos 
propostos.  
As preguntas dos exames elabóranse sobre este caderno. 
Dúas posibilidades: 
Alumnado  matriculado na materia de francés no curso actual : se ten aprobadas a primeira 
e/ou a segunda avaliación recupera a materia. 
Alumnado non matriculado na materia de francés no curso actual :  
o día  16 de xaneiro realizaron un exame sobre a primeira parte do caderno. 
suposto nº 1: se o alumno/a ten aprobada esa parte, deberá centrarse únicamente na 
realización da segunda parte e das probas adicionais que se lle facilitaron vía telemática para 
poder superar  a materia 
suposto nº 2: se o alumno/a non se presentou ou suspendeu, deberá realizar todo o caderno e 
as tarefas adicionais que se lle indiquen. 

Criterios de cualificación: 
Os alumnos que teñan unha cualificación positiva no primeiro exame terán que facer 
únicamente as tarefas correspondentes ao segundo parcial. 
Os alumnos que teñan unha cualificación negativa no  primeiro parcial terán que facer tódalas 
tarefas que se lle indiquen.  
A nota mínima para aprobar é 5, esta poderá incrementarse nun máximo de 1´5 , tendo en 
conta que o esixido son os contidos mínimos. 
A nota obtida no primeiro parcial servirá para realizar o redondeo. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Facilitaráselle ao alumnado o caderno cos contidos conceptuais correspondentes ao 
curso do que deben recuperar a materia no que se incluirá algunha actividade adicional 
ás propostas ao comezo de curso. 

O instrumento de avaliación será o cadernillo que se valorará segundo a rúbrica 



seguinte: 

 
  

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 ESO 

Primeira quincena de confinamento (traballo a través do blog francés baseado en xogos, 
vídeos e audios para traballar o vocabulario do corpo, a familia, os posesivos (1 posuidor), a 
comprensión e a fonética).  

LES PARTIES DU CORPS 

Pour apprendre le vocabulaire  avec les Titounis https://youtu.be/fho0yuJ4Fag 
CHANSONS « Tête, épaules, genoux, pieds » https://youtu.be/rACh1KEmxXE 
                      « Des os, il en faut » https://youtu.be/bChrAwLzoSo 
                      « Jean petit qui danse » 
https://youtu.be/7kFaVryoNdo?list=PLdclRed4QH_tKFVCwK68cManzD0M1gbkF 
                       et une version de la même chanson avec un rythme plus moderne avec Babibou  
      https://youtu.be/u2HoWUBf1C4?list=RDu2HoWUBf1C4 

EXERCICES ONLINE: 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_01/no_01.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_08/no_08.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_03/no_03.htm 
https://www.quia.com/hm/22757.html 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/choux.htm 
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/le-corps-humain/le-corps-humain-1 
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/le-corps-humain/corps-humain-2 
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/le-corps-humain/la-tete 
https://learningapps.org/watch?v=pictmqp4501 
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/751171-les_parties_du_corps_a1.html 

LA FAMILLE 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/family/ 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/
proxecto-web/famille/expressions.html 
https://www.francepodcasts.com/2020/02/17/la-famille/ 
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/parler-de-sa-famille.html 
http://fr.ver-taal.com/motscroises_famille.htm 
https://learningapps.org/watch?v=ps0m7s5oa01 

LES POSSESSIFS 

Cadro de posesivos :  

http://francesvilalonga.blogspot.com/
https://youtu.be/fho0yuJ4Fag
https://youtu.be/rACh1KEmxXE
https://youtu.be/bChrAwLzoSo
https://youtu.be/7kFaVryoNdo?list=PLdclRed4QH_tKFVCwK68cManzD0M1gbkF
https://youtu.be/u2HoWUBf1C4?list=RDu2HoWUBf1C4
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_01/no_01.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_08/no_08.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_03/no_03.htm
https://www.quia.com/hm/22757.html
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/choux.htm
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/le-corps-humain/le-corps-humain-1
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/le-corps-humain/corps-humain-2
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/le-corps-humain/la-tete
https://learningapps.org/watch?v=pictmqp4501
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/751171-les_parties_du_corps_a1.html
https://www.languageguide.org/french/vocabulary/family/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/famille/expressions.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/famille/expressions.html
https://www.francepodcasts.com/2020/02/17/la-famille/
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/parler-de-sa-famille.html
http://fr.ver-taal.com/motscroises_famille.htm
https://learningapps.org/watch?v=ps0m7s5oa01
https://sectionfle.files.wordpress.com/2014/02/adjectifspossessifs1eso.jpg


 

Exercices interactifs  

30 marzo-3 abril 

LIBRO TEXTO p.45 ej, 5 y6, CAHIER EXERCICES p.39 ej. 4, 5 y 6, p. 
40 ej. 7 y 8. Deben mandar foto de los ejercicios hechos por correo electrónico 

Enviar antes do 5 de abril. 

14-17 abril 

1. Se envían las soluciones de los exercicios para que cada uno  corrixa os seus exercicios. 
2. LE VERBE AVOIR AU PRÉSENT. Revisar e reforzar istos 2 verbos con cancións, exercicios 
interactivos e un xogo educativo online 

https://youtu.be/puUFkMr_GyU 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_avoir.htm 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-88207.php 

https://fog.ccsf.edu/~creitan/q2avoir.htm 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php 

3. Word con exercicios de completar cos verbos avoir y être. 
Enviar el Word con los ejercicios hechos por correo electrónico. 

20-24 abril 

Cancións  "Tête, épaule, genoux, pieds" e “Babibou qui danse" que xa deberían ter escoitado na 
primeira quincena. Grabarse cantando e bailando as 2 cancións fixándose ben na pronunciación 
e escoitándoas varias veces antes de cantalas para facelo o mellor posible. Enviar os vídeos por 
correo electrónico. 
https://youtu.be/rACh1KEmxXE 
https://youtu.be/u2HoWUBf1C4?list=RDu2HoWUBf1C4 

Enviar antes do 26 de abril. 

27-30 abril 

Exercicios online en https://edu.cerebriti.com/ (vocabulario, gramática). Deben facer os 
exercicios recomendados pola profesora. 

4-8 mayo 

1. Crear un xogo en Cerebriti sobre vocabulario, gramática ou cultura e civilización. 

2. Fichas específicas para aquel alumnado que teña suspensa algunha avaliación 
(masculino/feminino, singular/plural dos adxectivos de cor, escribir oracións cos verbos avoir e 
être para dar datos básicos dunha persoa e de si mesmo/a : 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Adjectifs_possessifs/Les_adjectifs_possessifs_1_possesseur_nn47750xg
https://youtu.be/puUFkMr_GyU
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_avoir.htm
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-88207.php
https://fog.ccsf.edu/~creitan/q2avoir.htm
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php
https://youtu.be/rACh1KEmxXE
https://youtu.be/u2HoWUBf1C4?list=RDu2HoWUBf1C4
https://edu.cerebriti.com/


SEMANA 1 

1º ESO A: Comprensión escrita sobre as personaxes de Tintin. Preguntas en cuestionario Google 
Forms. 
1º ESO B: Expresión escrita: Qu'est-ce que tu fais pour la planète et qu'est-ce que tu ne fais pas?         
Tarefa de 40-50 palabras. 

SEMANA 2 

Comprensión oral e escrita sobre o vídeo da canción “Qui pourrait?” na plataforma EdPuzzle. 
Tipo test sobre o que ven no vídeo (cantas persoas ven, o que fan - bailan, cantan, estudan...-, 
etc). 
Exercicios do blog: vocabulario (partes do corpo, familia) e gramática (posesivos) 

SEMANA 3 

Tarefa de vocabulario (o corpo humano). Diferentes xogos de vocabulario e competición entre 
eles. 
Entrega dun debuxo (a man, ordenador...) do corpo humano e as diferentes partes. 

SEMANA 4 

Fonética: ver dous vídeos explicativos das vogais mudas e da liaison e responder a un 
cuestionario en Google Forms. 
Lectura: enviar audio da lectura dun texto sobre a familia. 

SEMANA 5 

Comprensión oral dun vídeo no que varias persoas falan sobre a súa familia.  

SEMANA 6 

Kahoot de repaso (verbos, vocabulario) 

SEMANA 7 

EduCerebriti: crear 1 xogo cada un, recomendarllo aos seus compañeiros e xogar a, polo menos, 
dous xogos creados polos seus compañeiros. 

 

2º ESO 

Primeira quincena do confinamento (traballo a través do blog de francés baseado en vídeos 
para traballar a comprensión oral e revisar como invitar a alguén e como mercar nun comercio 
de alimentación. Tamén reforzar os posesivos que estabamos a traballar antes de cancelarse as 
clases presenciais.). 
http://francesvilalonga.blogspot.com/p/2eso-marzo-2020.html 

30 marzo-3 abril 

Ver vídeo explicativo no blog de francés sobre o uso do pronome de COD co imperativo 
http://francesvilalonga.blogspot.com/p/2eso-marzo-2020.html 
 e facer ex.7  p. 37 do libro de texto. Do cadernillo p. 33 ex. 4 e 5, p. 34 ex. 6 e 8 e Bilan p.36. 
Enviar foto do bilan feito por correo antes do 5 de abril.  

http://francesvilalonga.blogspot.com/p/2eso-marzo-2020.html
http://francesvilalonga.blogspot.com/p/2eso-marzo-2020.html


14-17 abril 

1. Envíanse as solucións dos exercicios para que cada un  corrixa os seus. 
2. Facer e enviar un vídeo no que primeiro se invita a alguén a unha merenda, cena… e logo se 
vai a unha tenda de alimentación a comprar o necesario para preparar o menú. 
20-24 abril 

Facer un traballo sobre a gastronomía francesa no que se mencionen os pratos máis típicos do 
país galo así como o(s) ingrediente(s) principais dos mesmos. Tamén buscar palabras francesas 
que usemos para alimentos ou pratos en español (mousse, baguette, etc.). O traballo pode ser 
en Word, en powerpoint,etc. 
Enviar antes do 1 de maio 
27-30 abril 

Exercicios online en https://edu.cerebriti.com/  de vocabulario, gramática. Deben facer os 
ejercicios recomendados pola profesora. 

4-8 maio 

Crear un xogo en Cerebriti sobre vocabulario, gramática e/ou cultura e civilización. 
 
2. Ficha específica para aquel alumnado que teña suspensa algunha avaliación (exercicios de 
vocabulario de nacionalidades e formación do femenino das mesmas así como o uso das 
preposicións cos países según o xéneroe o número. Facer un diálogo por escrito no que se 
fagan as  preguntas básicas para coñecer alguén : idade, nacionalidade, lugar onde vive, gustos, 
nº de teléfono…) 

3º ESO 

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 

Comprensión oral. Visionado do vídeo “La nourriture du futur” e actividade de comprensión. 

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) 
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.  

https://edu.cerebriti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BWL8pqXA_mw
https://www.louvre.fr/


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. 

4º ESO 

Primeira quincena do confinamento  
1. Traballo da comprensión oral relacionada co vocabulario estudado. 
a)Profesións 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7547 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7549 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7546 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7548 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6986 
b) partes meteorolóxicos  e  medio ambiente. 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7268 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=5592 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6972 
Despois de ter feita a comprensión oral da canción Greenwashing (derradeiro enlace) 
completar o texto da canción  
( pasouselles a letra con espacios en branco  para completar). 
2. Exercicios 1 et 2 p. 40 do libro de texto. (enviar o 2 por email) 
- Enviar exercicio 1  p. 41 

-Bilan do caderniño de exercicios da unidade 3.  

30 marzo-3 abril 

1. Correxir os exercicios do libro e do cadernillo. 
2. Redactar un parte meteorolóxico e enviar por email. 

14-17 abril 

Escribir unha carta usando as fórmulas correctas para dirixirse á directora do centro . Na carta 
deben expresar a súa opinión sobre as medidas tomadas a raíz del COVID-19 nrelacionado coa 
educación, de qué maneira lles afecta, a forma de traballar, etc. 
20-24 abril 

Tomando como base o video https://www.youtube.com/watch?v=bmLMPgO35uw&t=18s 
“Pour faire le portrait d’un oiseau” incrustar un audio recitando o poema. Dáselles  un enlace a 
un audio para que poidan traballar a fonética antes de grabalo cada uno coa sú propia voz. 
Enviar por email. 

27-30 abril 

Exercicios online en https://edu.cerebriti.com/ con exercicios de vocabulario, gramática. Deben 
facer os ejercicios recomendados pola profesora. 

4-8 maio 

Crear un xogo en Cerebriti sobre vocabulario, gramática oo cultura e civilización. 
PENDENTES 
Púxose, novamente, a disposición de todo o alumnado de pendentes os caderniños coas 

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7547
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7549
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7546
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7548
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6986
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=7268
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=5592
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6972
https://www.youtube.com/watch?v=bmLMPgO35uw&t=18s
https://edu.cerebriti.com/


actividades correspondentes a cada nivel e coas indicacións para a súa realización. 
 

Metodoloxía 
(alumnado  con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

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 
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. 
Por outro lado, esíxese que en maior ou menor medida, as familias asuman a educación formal 
dos seus fillos o que demanda medios materiais, tempo e formación; fundamentalmente nos 
primeiros cursos de ESO, nos que a autonomía aínda non está acadada. 
Dende a administración educativa galega marcáronse as directrices a seguir: 
 Desacónsellase rematar o programa. 
 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. 

Materiais e 
recursos 

 Materiais elaborados polas profesoras. 
 Blog do departemento de francés. 
 Métodos de Santillana postos a disposión na rede de xeito gratuito pola editorial. 
 No noso caso, utilizamos o libro e o cahier de Parachute nos distintos niveis. 
 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://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/25/ficcion-educativa-en-tiempos-de-confinamiento/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/

