
IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

1 

 
 

PROGRAMACIÓN  
DIDÁCTICA 

 
 

DEPARTAMENTO 
DE 

FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
2021 

 

 
 
 

 

IES Fermín Bouza Brey 
 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

2 

 

ÍNDICE 

 

I. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN       P. 5 

II. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES  P. 6 

 

A ETAPA DA ESO 

1. OBXECTIVOS XERAIS DESTA ETAPA      P. 9 

2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS      P. 10 

3. TEMPORALIZACIÓN        P. 11 

4. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS DURANTE A CRISE  

SANITARIA DO COVID-19 (CURSO 2019-2020)     P. 12 

1º ESO            

1. TÁBOA DE REFERENCIA (OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIA CLAVE)     P. 13 

2. CONTIDOS SINTÁTICO-DISCURSIVOS      P. 17 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES        P. 17 

2º ESO             

1. TÁBOA DE REFERENCIA (OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIA CLAVE)     P. 22 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      P. 29 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES        P. 30 

3º ESO             

1. TÁBOA DE REFERENCIA (OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIA CLAVE)     P. 35 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      P. 43 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES        P. 44 

3.1. 3º ESO PRIMEIRA LINGUA      P. 44 

3.2. 3º ESO SEGUNDA LINGUA      P. 49 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

3 

 

4º ESO            

1. TÁBOA DE REFERENCIA (OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIA CLAVE)     P. 54 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      P. 63 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES        P. 64 

3.1. 4º ESO PRIMEIRA LINGUA      P. 64 

3.2. 4º ESO SEGUNDA LINGUA      P.71 

 

A ETAPA DO BACHARELATO 

1. OBXECTIVOS XERAIS DESTA ETAPA      P. 76 

2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS      P. 77 

3. TEMPORALIZACIÓN        P. 77 

4. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS DURANTE A CRISE 

SANITARIA DO COVID-19 (CURSO 2019-2020)     P.80 

 

1º BACHARELATO           

1. TÁBOA DE REFERENCIA (OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIA CLAVE)     P. 78 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      P. 88 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES        P. 89 

2º BACHARELATO          

1. TÁBOA DE REFERENCIA (OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIA CLAVE)     P. 95 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      P. 104 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES        P. 104 

 

III. METODOLOXÍA          P. 110 

 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

4 

 

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN        P. 112 

1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN     P. 114 

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN       P. 114 

V. INDICADORES DE LOGRO SOBRE O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE P. 119 

VI. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS ADOPTADAS EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS  P. 121 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE       P. 121 

VIII. PROGRAMA DE REFORZO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  P. 122 

IX. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO REPETIDOR    P. 123 

X. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN     P. 126 

XI. ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE  

CONVIVENCIA          P. 128 

XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES    P. 129 

XIII. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO LINGÜÍSTICO  

DO CENTRO          P. 129 

XIV. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO    P. 130 

XV. INFORMACIÓN AOS ALUMNOS DOS CONTIDOS DESTA PROGRAMACIÓN  P. 130 

XVI. O PLAN ABALAR          P. 131 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

5 

 

I. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O instituto Fermín Bouza Brey está situado nun núcleo urbano de Vilagarcía de 

Arousa e o alumnado procede de diferentes centros, CPI e institutos, de zonas urbanas e 
de zonas rurais por lo que tanto o nivel académico como as referencias socioculturales 
son diferentes. Neste centro, onde se oferta la ESO, Bacharelato, Formación Profesional 
Básica e Ciclos Formativos, ao alumnado ten a posibilidade de escoller Francés como 

primeira o segunda lingua. Hai que ter en conta que nos cursos onde a materia é optativa 
temos alumnos que estudou a materia de modo continuado durante toda a ESO e o 
Bacharelato, pero que pode haber alumnos que o fixo só nalgúns cursos e outros que non 
ten ningún coñocemento da materia. 

 

Tendo en conta todo o dito anteriormente, non podemos pretender presentar unas 

pautas metodolóxicas rixídas e inalterables, senón que debemos adaptarnos e responder 
ás necesidades formativas que presenta cada grupo seguindo os obxectivos propostos 
para cada nivel e sempre acordes coas directrices marcadas pola Consellería de 
Educación para o ensino da lingua estranxeira. 

 

En todo caso a lingua francesa está presente no currículo do alumnado dende 1º ESO 

a 2º BAC. En 1º e 2º ESO como segunda lingua obrigatoria, en 3º e 4º ESO así como en 
1º e 2º de Bacharelato como optativa. Ademais en este centro se oferta Francés como 
primeira lingua. 

 

Dende hai dous ano, temos aprobada pola a consellería unha materia nova en 1º de 
Bacharelato como materia de libre configuración Preparación a diplomas oficiais en 
francés, pero por desgraza ninguén se matriculou este ano. Por este motivo non figura 

nun apartado nesta programación. 

 

 

Este ano académico, os cursos nos que se imparte francés son: 

 
 

1º ESO • 1 grupo de primeiro idioma 

• 3 grupos de segundo idioma 

2º ESO • 1 grupo de primeiro idioma 

• 3 grupos de segundo idioma 

3º ESO • 1 grupo de primeiro idioma 

• 2 grupos de segundo idioma 

4º ESO • 1 grupo de primeiro idioma 

• 1 grupo de segundo idioma 

1º BACHARELATO • 1 grupo de primeiro idioma 

2º BACHARELATO • 1 grupo de primeiro idioma 
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Este ano debido a crise sanitaria polo Covid-19 o centro tivo, por razón de ratio, que 
aumentar unha liña máis en todo os cursos da ESO e do Bacharelato polo que temos 
unha nova incorporación no departamento.  

O Departamento de francés está composto polos seguintes profesores: 

➢ Irene Lores Nieto, profesora en expectativa de destino 

➢ María del Carmen Aído Lago, profesora interina e titora de 1 Eso B 

➢ Mª Cristina Pena Souto, profesora definitiva neste centro, exerce a función de 

xefa de seminario de francés 

 

O reparto dos grupos se fixeron do seguinte xeito: 
 

Irene Lores Nieto • 1 grupo 1º Eso, primeiro idioma 

• 1 grupo 2º Eso, primeiro idioma 

• 1 grupo 2º Eso, segundo idioma 

• 1 grupo 3º Eso, primeiro idioma 

• 1 grupo 3º Eso, segundo idioma 

Mari Carmen Aído Lago • 3 grupos 1º Eso, segundo idioma 

• 2 grupos 2º Eso, segundo idioma 

• 1 grupo 3º Eso, segundo idioma 

Mª Cristina Pena Souto  • 1 grupo 4º Eso, primeiro idioma 

• 1 grupo 4º Eso, segundo idioma 

• 1 grupo 1º Bacharelato, primeiro idioma 

• 1 grupo 2º Bacharelato, primeiro idioma 
 
 

 

II. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVES 

 

Segundo o Decreto 86/2015,do 25 de xuño , polo que se regulan as ensinanzas de 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG luns,29 de 
xuño de 2015), no marco da proposta realizada pola Unión Europea identificáronse sete 
competencias clave (LOMCE) : 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT). 

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC).(SOCIAL Y CIVICA) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Tendo en conta a incorporación destas competencias de carácter básico ao currículo da 
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ESO, é preciso que en cada materia do devandito currículo se pretenda que todas as 
alumnas e alumnos alcancen os obxectivos educativos e, consecuentemente, que 
adquiran as competencias claves. A materia de francés dado que é unha lingua 

estranxeira contribúe en maior medida a competencia nº 1 Competencia en  

comunicación lingüística.  Pero tamén contribúe a nº 3 competencia dixital, a nº 4 
competencia para aprender a aprender, a nº 5 competencia sociais e cívicas, a nº  6. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor e a nº 7 Conciencia e expresións 
culturais 

 

❖ Comunicación lingüística (CL) 

• Desenvolver habilidades comunicativas para interactuar de forma competente nas 

diferentes esferas da actividade social. 

• Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés. 

• Ser capaz de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as 
convencións e a Linguaxe apropiada a cada situación. 

• Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a 
diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 

• Recoñecer e aprender as regras de funcionamento do francés a partir das linguas 
que xa coñece. 

 

❖ Competencia dixital (CD) 

• Acceder a todo tipo de información que se pode encontrar en francés. 

• Utilizar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo 

electrónico, en intercambios... 

• Crear contextos sociais e funcionais de comunicación. 

• Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos 

 

❖ Competencia para aprender a aprender (CAA) 

• Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír 
coñecementos, formular hipótese e opinións, expresar e analizar sentimentos e 
emocións. 

• Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor 
 

❖ Competencia social e cívica (CSC) 

• Utilizar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 

• Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferenzas culturais e 

de comportamento. 

• Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade dos 
interlocutores. 

• Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demais, desenvolver a 
habilidade para construír diálogos, tomar decisións valorando as achegas dos 

compañeiros, e favorecer o feito de aprender cos outros 
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❖ Sentido de iniciativa e espírito emprededor (CAA) 

• Adquirir conciencia de valores e actitudes tales como a responsabilidade, a 
perseveranza, o auto coñecemento, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o 
control emocional, a capacidade de elixir, asumir riscos... 

• Ser capaz de elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levar adiante accións 

tanto no plano individual como  en grupo. 

• Conseguir transformar as ideas en accións pasando polas fases de análise, 
desenvolvemento, planificación, toma de decisións, actuación, avaliación, auto 
avaliación, conclusións e posibles melloras. 

• Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 
Poñerse no lugar do outro, valorar as súas ideas, dialogar e negociar, ser asertivos 

e traballar de forma cooperativa e flexible, ter espírito de superación e asumir 
riscos. 

 

❖ Conciencia e expresión culturais (CCEC) 

• Aproximarse mediante o estudo da lingua a outros autores que contribuíron dende 
distintas áreas á manifestación artística. 

• Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas 
manifestacións culturais e artísticas. 

• Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 

• Realizar representacións de simulacións e narracións 
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A  ETAPA  DA  ESO 

 

1. OBXECTIVOS XERAIS DESTA ETAPA 

 

• Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática (a) 

• Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal (b) 

• Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 
calquera manifestación de violencia contra a muller (c) 

• Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente 
os conflitos (d) 

• Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación (e) 

• Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia (f) 

• Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades (g) 

• Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura (h) 

• Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada (i) 

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo (l) 

• Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

10 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora (m) 

• Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación (n) 

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito (o) 

• Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 
fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos 

comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona (p) 

 

N.B: as letras que aparecen nos obxectivos de etapa son importantes para poder 
entender os cadros posteriores realizados polos os expertos da consellería. 

 

2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Principalmente utilizaremos os libros de texto, é dicir o libro do alumno e o caderno de 
actividades. Os libro de texto para os cursos da Eso son os seguintes: 

 
 

CURSO 
 

TÍTULO EDITORIAL UNIDADES 

 

1ºESO 
1º e 2º idioma 

 

Parachute 1 Santillana (da unidade 0 a unidade 3) 

 

2ºESO 
1º e 2º idioma 

 

Parachute 1 Santillana (da unidade 4 a unidade 6) 

 

3ºESO 
1º idioma 

 

Essentiel et Plus 2 Santillana (da unidade 0 a unidade 6) 

 

2º idioma 
 

Essentiel et Plus 2 

 

Santillana (da unidade 0 a unidade 3) 

 

4ºESO 

1º idioma 
 

Essentiel et Plus 3 Santillana (da unidade 0 a unidade 6) 

 

2º idioma 

(= que 3ºeso) 
Essentiel et plus 2 

 

Santillana (da unidade 4 a unidade 6) 

 

Ademais do libro de texto utilizarase outro tipo de materiais: 

 

 Actividades elaboradas polo propio departamento (fichas sobre cancións, 
publicidades, películas, fotografías, mapas, vídeos, …) 
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 Material informático: a pizarra dixital, os libros dixitais dos cursos, o cañón, 
as computadoras abalar 

 Dicionarios bilingües e monolingües 

 Material audiovisual 

 Páxinas web: http://www.lepointdufle.net, http://www.bonjourdefrance.com/, 
http://www.didieraccord.com/, http://www.rfi.fr, etc 

 

 En primeiro idioma, ademais haberá unha lectura obrigatoria dunha obra curta e 

adaptada ao nivel dos alumnos que poderán coller no propio departamento de francés ou 
na biblioteca do centro. Dende o departamento propoñemos os seguintes niveis: 

 

❖ 1º Eso: Nivel 0, nivel debutante (por exemplo das coleccións Satellite ou 
Longman) 

❖ 2º Eso: Nivel 1 (por exemplo das coleccións Satellite ou Longman) 

❖ 3º Eso: Nivel A1 (por exemplo da colección Le chat Noir) 

❖ 4º Eso: Nivel A2 (por exemplo da colección Le chat Noir) 

 

Os alumnos de francés verán durante o curso polo menos dúas películas francesas 
en versión orixinal. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 
 

Non se presenta unha temporalización detallada por semanas e meses xa que a 
experiencia docente indica que de pouco serve unha planificación detallada se as 
continxencias cotiás non permiten levala á cabo. Isto non pode levar a supoñer que non 
existe unha planificación do traballo na aula, senón que a temporalización deste non se 

pode facer, na miña opinión, a máis de dúas ou catro semanas vista e que sempre debe 
estar suxeita a revisións e modificacións en función da aprendizaxe e, xa que logo, da 
ensinanza e da práctica pedagóxica. En todo caso farase unha adaptación dos contidos 
ós obxectivos programados, que serán presentados de menor á maior dificultade tendo en 

conta o nivel xeral do grupo. Ademais o profesor incluirá moitas actividades 
complementarias fora do libro do texto sobre todo nos cursos de francés primeira lingua e 
nos cursos de segundo idioma para afianzar os contidos. 

 

Así pois, a temporalización queda fixada desta forma: 

 1º da Eso (1º e 2º lingua) :  Parachute 1  

▪ 1º trimestre : da Unidade 0 a Unidade 1 

▪ 2º trimestre: Unidade 2 

▪ 3º trimestre: Unidade 3 

 

 2º da Eso (1º e 2º lingua) :  Parchute 1 

▪ 1º trimestre : repaso máis a Unidade 4 

▪ 2º trimestre: Unidade 5 

▪ 3º trimestre: Unidade 6 

 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
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 3º da Eso :  Essentiel et Plus 2  

▪ 1º Lingua: 

 1º trimestre : da Unidade 0 a Unidade 2 

 2º trimestre: da Unidade 3 a Unidade 4 

 3º trimestre: Unidade 5 a Unidade 6 

▪ 2º Lingua: 

 1º trimestre : da Unidade 0 a Unidade 1 

 2º trimestre: Unidade 2 

 3º trimestre: Unidade 3 

 

 4º da Eso: 

▪ 1º Lingua:  Essentiel et Plus 3 

 1º trimestre : da Unidade 0 a Unidade 2 

 2º trimestre: da Unidade 3 a Unidade 4 

 3º trimestre: Unidade 5 a Unidade 6 

▪ 2º Lingua: Essentiel et Pus 2 

 1º trimestre : repaso mais a Unidade 4 

 2º trimestre: Unidade 5 

 3º trimestre: Unidade 6 

 

 

4. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS DURANTE A 

CRISE SANITARIA DO COVID – 19 (CURSO 2019-2020) 

 

❖ 1º ESO 1º LINGUA 

- UNIDADE 3: 
▪ On = Nous 

▪ Vocabulario: a reciclaxe e a ecoloxía  
▪ A xeografía de Francia 

 

❖ 1º ESO 2º LINGUA 

- UNIDADE 2: 
▪ Os adxectivos masculinos / femininos 
▪ Os adxectivos singular / plural 

▪ Describir a alguén 
▪ Os números de 70 a 100 
▪ Vocabulario: os adxectivos da descrición 

 

- UNIDADE 3: 
▪ Verbos do 1º grupo -ER en presente do indicativo 
▪ A negación 

▪ On = Nous 
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▪ Vocabulario: a reciclaxe e a ecoloxía  
▪ A xeografía de Francia 

 

❖ 2º ESO 1º LINGUA 

- UNIDADE 6: 

▪ Vocabulario das comidas o dos alimentos 
▪ Verbos pronominais 

 

❖ 2º ESO 2º LINGUA 

- UNIDADE 6: 
▪ Vocabulario das comidas o dos alimentos 
▪ Os artigos“partitivos” 

▪ Verbos do 3º grupo: prendre, boire… 
▪ Verbos pronominais 
▪ Actividades cotiás 

 

❖ 3º ESO 1º LINGUA 

- MÓDULO 3: 

▪ “Le passé composé”cos verbos pronominais 
▪ As profesións 

 

- MÓDULO 4: 

▪ O futuro simple 
▪ O pronome EN 

 

- MÓDULO 5: 
▪ Os pronomes COD 
▪ O imperativo 

▪ O vocabulario da vestimenta 
 

- MÓDULO 6: 

▪ A negativa: ne …jamais, ne … rien, ne … personne, ne …plus 
▪ O comparativo e superlativo 
▪ O vocabulario da opinion 

 

❖ 3º ESO 2º LINGUA 

- MÓDULO 3: 

▪ “Le passé composé”cos verbos pronominais 
▪ As profesións 
▪ Os adxectivos posesivos 
▪ O vocabulario da casa 
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❖ 4º ESO 1º LINGUA 

- MÓDULO 4: 
▪ O comparativo e superlativo irregulares : mieux, meilleur, pire 

 

- MÓDULO 5: 
▪ Os diferentes momento da acción: aller, être sur le point de, être en 

train de, venir de 

▪ O estilo indirecto : demander de, demander si, demander ce que  
 

- MÓDULO 6: 

▪ A cantidade: trop, très, beaucoup, assez, peu 
▪ Números cardinais e ordinais 

 

Tendo en conta que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira non é un aprendizaxe de 

contidos illado sinon continuos e repetitivos ao longos dos cursos, é moi fácil retomar eses 

aprendizaxes non adquiridos ampliando e reforzando os temas cando volven a aparecer 

nas unidades dos libros. 

 

 

 

1º ESO   (1º e 2º Lingua) 

 

Os alumnos deste curso (primeiro e segundo idioma) comezan este ano a aprende-

lo francés. Presentamos unha única programación para os dous grupos, se ben hai que 
ter en conta que, ó ter unha hora semanal máis, e ser un grupo máis reducido, os de 1º 
idioma, deberán acadar os obxectivos que expoñemos a continuación de maneira máis 
completa, e realizar outro tipo de actividades (lectura obrigatoria dunha obra curta, 

cancións, reportaxes, películas...) 

 

A materia está organizada en cinco bloques que se corresponden coas 
actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da 
competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en 
forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: 

comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), 
comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). 
Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que 
se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 

comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias 
lingüísticas noutras linguas.  
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1. TABOA DE REFERENCIA 1º ESO 

 

  Lingua Estranxeira 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Comp. 

clave 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  

- Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, onde e cando) que dan 

lugar a inferencias do significado baseadas no 
contexto. 

- Uso dos coñecementos referenciais sobre o 

tema. 

- Identificación de palabras clave. 

- Adaptación da escoita á súa finalidade (global 
e/ou específica). 

- Identificación dos recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos. 

- Inferencia do significado probable das palabras 
ou das frases que descoñece, a partir do contexto 

e das experiencias e os coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece á lingua estranxeira. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 

repetición ou reformulacións do dito. 

▪ B1.4. Memorización de expresións orais breves 
significativas (saúdos, despedidas, consignas de 
aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.). 

▪ Comprender preguntas e informacións 
sinxelas relativas á información persoal moi 
básica (nome, idade, gustos, etc.),  así 

como instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento na aula. 

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os 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 verbai s , 

e uso dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que 

intencións, onde e cando) que dan lu ga r a  
inferencias do significado baseadas no 

contexto, e as experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 

que coñece.  

▪ B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes de 

mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, seguir instrucións ou indicación s, 

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. 

▪ B1.4. 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.  

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxe la s 
e habituais sobre asuntos persoais ou educativos 
(nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre 

que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se 
repita se o necesita. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas (n úm e r os, 
datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita 

familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información  
máis relevante de textos orais breves (instrucións e 

comunicados) con estruturas previamente traballadas, 
léxico moi común relacionado con necesidades 

inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben 

articulado, e poida volver escoitar o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que 
traten sobre temas familiares como, por exemplo, 

un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou 
a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto  o u  

un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 2: Produción de textos orais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou as ideas principais, e a 
súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados e 

memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade, 
coherencia básica e estrutura adecuada, e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto memorizados e 
traballados na clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

máis modesta) ou da mensaxe (facer concesións 

▪ B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aín d a 
que se cometan erros de pronuncia p ol o s 
que as persoas interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións para entender a 
mensaxe.  

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 

intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas relativas a  

saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender  

e facerse entender. 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre si mesmo/a e sobre 

accións e nocións (horarios, datas, 
cantidades) moi habituais da vida diaria, 

usando un repertorio básico de palabras e  
frases moi simples memorizadas, e 

facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou 

repetir o dito.  

▪ B2.4. Dar e obter información sobre dato s 

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

posesións, etc.), utilizando un repertorio 

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, a m o sa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por  

utilizala aínda que teña que recorrer a outras l i n gu as 
para pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ 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 comunicaci ó n 

significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas nas que pide 
e se dá información sobre lugares, horarios, datas, 

prezos, cantidades e actividades máis comúns par a a  
súa idade e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e 
moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia información moi bás i ca , 

manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para 

ir a un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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  Lingua Estranxeira 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Comp. 

clave 

no que realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 

expresión.  

– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" 
de palabras da lingua meta.  

– Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou 

realización de accións que aclaran o 
significado.  

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, 

etc) de valor comunicativo.  

▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas para comprender e facerse 

comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación (chegada 
e saída do centro docente, conversa telefónica, 

compravenda, etc.), igualmente cotiás e moi básicas. 

moi básico de expresións moi sinxelas e 

habituais sobre estes datos. 
▪ 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 entend er  e  

facerse entender.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de 
tarefa e o tema, a partir da información 

superficial:imaxes, organización na páxina, títulos 
de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado p ol a 

tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva) 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paratextuais, e do 

coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronunciación 

e significado a partir de modelos escritos e 
expresións orais coñecidas. 

▪ B3.1. Utilizar estratexias de lectura 
(recursos ás imaxes, títulos e outras 

informacións visuais, e aos coñecemento s 
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. 

▪ B3.2. Seguir instrucións básicas e 

comprender avisos, obrigas e prohibición s 
moi sinxelas e predicibles, e traballadas 

previamente. 

▪ B3.3. Comprender información relevante e  
previsible en textos breves, moi sinxelos e  

ben estruturados, con conectores moi 
básicos e relativos a temas da propia 

experiencia.  

▪ B3.4. Comprender textos propios de 
situacións cotiás próximas, como 

invitacións, felicitacións, notas, avisos, 
billetes de transporte, entradas, etiquetas 

ou xogos coñecidos. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohib icións 
básicas e predicibles, referidas a necesidades 

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela d e 
correspondencia persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses 

referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.4. Comprende información esencial e loca l i za 
información específica en material informativo sinxel o  
como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

competencias xerais e comunicativas, co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 

sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 
dicir, etc.). 

▪ 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 modelo s, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información, ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do 
seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa ao seus datos 

▪ CCL 
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  Lingua Estranxeira 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Comp. 

clave 

– Localización e uso adecuado de recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, para 
elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou a 

idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade, 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora volvo", 

"paréceme ben", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Completar documentos moi básicos 

nos que se solicite información persoal.  

▪ B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi 
breves con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata 

necesidade. 

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir de 

modelos sinxelos e 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. 

persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, 

enderezo, gustos, etc.). 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas 
e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, 
a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 

determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto 
de forma manuscrita como en formato dixital, cunha 

presentación limpa e ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, consciencia intercultural e plurilingüe 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e  n a 

oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa 

idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 

estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: 
hábitos, horarios, actividades ou celebracións 

máis significativas; condicións de vida elementais  
(vivenda); relacións interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, lugares 

▪ 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. 

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convenció n s 

ortográficas, tipográficas e de puntuaci ón , 
con corrección suficiente para o seu nivel 

escolar. 

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

coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis básicas nos 
contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado  

probable de palabras ou frases que 
descoñece a partir das experiencias e os 

coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece.  

▪ B5.5. Distinguir e levar a cabo as funció ns 
demandadas polo propósito comunicativo, 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 d e 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 

que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 

necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información 
sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, moi básicos e traballados 

previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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  Lingua Estranxeira 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Comp. 

clave 

máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e difer en zas 
elementais e máis significativas nos costumes 

cotiáns entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, 
os países e as comunidades lingüísticas que falan 

outra lingua e teñen unha cultura diferente á 
propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre a s 

linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados co s 

elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións persoa i s  e  
sociais básicas propias da súa idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 
básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 

básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e 

advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e  
a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 

autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a  
satisfacción e a sorpresa, así como os seus 

contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 

discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 

relativo a: 

– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar  e  
contexto; actividades básicas da vida diaria; 

familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde máis básica e coidados 

físicos elementais; educación e estudo; compras 
básicas; alimentación e restauración; transpo rte , 

tempo meteorolóxico e tecnoloxías da información 
e da comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi 

básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e expresión si nxe l as 

de gustos) e léxico sobre temas relacionados con  
contidos moi sinxelos e predicibles doutras área s 

do currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 

mediante os expoñentes básicos das 

devanditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis habitual, e utilizar  

un repertorio léxico suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar, sempre 

que sexan traballados en clase 
previamente. 

▪ B5.6. Participar en proxectos (elaboraci ón  
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. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

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

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

 

➢ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición 
(mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); 
explicativas (parce que). 

➢ Relacións temporais (avant, après) 

➢ Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 

➢ Negación (ne/n’…pas). 

➢ Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, 
pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. 

quel est ton sport préféré?). 

➢ Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif 

➢ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent) 

➢ Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade 
(pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, imperativo); 
permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía 

(distinction tu/vous) 

➢ Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. 

articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 
toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos 
posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade 
(xénero e número dos adxectivos regulares). 

➢ Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; 
primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas 

(un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

➢ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays 

(en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 
provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

➢ Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; 
indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir 
de + heure); frecuencia (d’habitude) 

➢ Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 

 

 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 BLOQUE 1 E 2 : COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 

 
✓ Entrar en contacto cun descoñecido, identificarse e identificar a alguén de 

maneira elemental, saudar 

✓ Nomear os obxectos da clase 

✓ Identificar un obxecto, unha cor 

✓ Recibir e dar instrucións 

✓ Comunicar en clase 

✓ Informarse sobre as características de alguén. 

✓ Describir e calificar a alguén, describirse. 
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✓ Falar dun mesmo, dicir o que a un lle gusta e o que non lle gusta. 

✓ Explicar ou preguntar o que un fai e o que non fai. 

✓ Negar algo. 

✓ Preguntar e dicir a idade. 

✓ Informarse sobre a data, dicir a data. 

✓ Preguntar e dicir a súa dirección. 

✓ Dicir a súa nacionalidade, onde se vive. 

✓ Invitar, aceptar e rexeitar unha invitación. 

✓ Preguntar e dicir a causa dunha acción / dar unha explicación sinxela. 

✓ Describir  e caracterizar ou personificar un animal ou un obxecto. 

✓ Indicar unha cantidade, contar ata 900 , calcular en francés. 

✓ Dar o seu número de teléfono. 

✓ O uso de tu e de vous na comunicación oral. 

✓ Presentar os membros da propia familia. 

✓ Describir a alguén (físico e carácter). 

✓ Contar a xornada propia. 

✓ Falar das actividades propias. 

✓ Informarse sobre as actividades de alguén. 

 

 

 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTOS DA LINGUA 

 
 Coñecementos lingüísticos 

 

Vocabulario 

✓ O alfabeto 

✓ Saúdos (bonjour, salut, au revoir...) 

✓ O material de clase 

✓ As  cores. 

✓ Instrucións de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

✓ Expresións feitas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Comment dit-on ?, Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

✓ Adxectivos de descrición. 

✓ Gustos e preferencias. 

✓ Verbos de acción. 

✓ Días da semana. 

✓ Meses do ano. 

✓ As asignaturas escolares 

✓ Nomes de países, cidades. 

✓ Nacionalidades. 

✓ Os números. 

✓ Algunhas fórmulas de cortesía. 

✓ Os membros da familia. 
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✓ Os momentos da xornada. 

✓ Expresións para comezar e rematar unha tarxeta postal. 

Gramática 

✓ A interrogación 

✓ Il faut + infinitif 

✓ Qui est-ce ? C’est… 

✓ Qu’est-ce que c’est ? C’est un/une + nome de obxecto. C’est le…de 

✓ Os artigos definidos le, la, l’, les 

✓ Artigos indefinidos un, une, des 

✓ Aimer / adorer / détester algo 

✓ Aimer / adorer / détester + verbo de acción (infinitivo) + algo. 

✓ Xénero e número dos adxectivos  regulares variables e invariables. 

✓ Os pronomes suxeitos 

✓ Presente dos verbos do 1º grupo, formas afirmativa e negativa. 

✓ Avoir, être en presente. 

✓ Verbos pronominais (s’appeler...) 

✓ On = nous. 

✓ A causa: pourquoi / parce que. 

✓ Habiter à / en + nomes de países, cidades 

✓ Quel / quels / quelle / quelles. 

✓ Forma negativa Ne ...pas 

✓ O xénero dos adxectivos irregulares (beau / belle, nouveau / nouvelle, roux 
/ rousse, etc.). 

✓ Preposición + pronomes persoais en singular (moi / toi/  lui/ elle). 

 
 Reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ os artigos definidos e indefinidos. 

✓ os adxectivos regulares na lingua escrita e oral. 

✓ conxugación do presente dos verbos de uso máis frecuente en lingua oral, 

(verbos en -er, être e avoir), formas afirmativa e negativa. 

✓ os adxectivos posesivos (un só posuidor) 

✓ adxectivo interrogativo Quel 

✓ a estrutura da cantidade. 

✓ os adxectivos irregulares en masculino e en feminino. 

✓ a sintaxe da frase longa descritiva con c’est... qui et qui... 

✓ a conxugación dos verbos pronominais en presente. 

✓ qui va où, avec qui, pour quoi faire: a prolongación sintáctica da frase 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Comprender cando se le en francés. 

✓ A escoita, a percepción de sons que non se coñecen. 
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✓ Posta en común de criterios de corrección para a comprensión oral. 

✓ Técnicas de comprensión do texto escrito en lingua estranxeira 

✓ Expresión visual e verbal dun mesmo, descrición e gustos. 

✓ Coñecer e aumentar as súas estratexias para falar mellor en francés, utilizar 
todos os seus  recursos persoais e os do grupo-clase. 

✓ Para que serve a gramática cando se estuda unha lingua. Coñecer e 
aumentar as súas estratexias para comprender mellor o funcionamento da 

lingua francesa, e progresar rapidamente. 

✓ O traballo en grupo, a cooperación. 

✓ Consciencia de que cada un pode progresar intercambiando as súas 
experiencias coas dos outros. Sinerxías de grupo para aumentar a 
imaxinación e a creatividade. 

✓ Creatividade individual e de grupo. 

✓ Aceptación do risco na toma de palabra ante o grupo-clase. 

✓ Desenvolvemento da autonomía no uso do caderno persoal e do Caderno de 
prácticas  individual. 

✓ Tratamento das diferenzas como aportacións enriquecedoras. Cooperación. 

✓ Coñecer e aceptar as diferenzas culturais e as diferentes maneiras de 

aprender. 

✓ Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización dos recursos 
persoais propios e dos consellos metodolóxicos propostos no libro. 

✓ Valor da auto-avaliación. Análise das propias forzas e os puntos débiles. 
Previsión de itinerario individual de mellora. 

✓ Consciencia de que cada un pode progresar coñecendo mellor as súas 
propias estratexias, as súas forzas e debilidades, e exercitándose en mellorar 

os puntos febles. 

✓ Avaliación mutua: práctica da capacidade de avaliar os logros dos seus 
compañeiros en función duns criterios concretos. 

✓ As técnicas para memorizar. 

✓ Utilización de diversos métodos, utilizar todos os recursos cognitivos persoais: 
intuición e análise. 

✓ Coñecemento e establecemento dun contacto real con mozos doutros países 
que falan outras linguas. 

✓ Asumir riscos. 

✓ Consciencia de que a aprendizaxe da lingua é tan estruturada coma intuitiva. 

✓ Desenvolvemento da autonomía no uso do caderno persoal e do caderno de 

práctica individual. 

 

 

 BLOQUE 5: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 

 
✓ Francia, a súa extensión, a súa forma, a súa bandeira, o mapa de Francia, un 

símbolo nacional e os países limítrofes. 

✓ Europa: coñecementos xerais, símbolos e particularidades europeas. 

✓ Francofonía: que é, que paises... 
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✓ Sociedade: tolerancia, relación entre pobos, loita contra o racismo. 

✓ Personaxes clásicos e actuais da banda deseñada de lingua francesa, de 
orixe belga ou suíza: Tintín, Titeuf, Asterix e Obelix.... 

✓ Literatura: banda deseñada e lectura, heroe, antiheroe, humor. 

✓ Valores sociais: solidariedade, voluntariado. 

✓ Psicoloxía e artes plásticas: colaxe sobre un mesmo . 

✓ Lóxica: xogos de lóxica dedutiva, procedementos sistemáticos, descifrado de 
mensaxes codificadas 

✓ Cartas de mozos comunicantes de varios países en lingua francesa, presentar 

a súa familia ao seu comunicante, facer coñecer a súa clase. 

✓ Búsqueda dun comunicante en lingua francesa por Internet. 

✓ Comunicación: relación entre mozos do mundo enteiro, páxina web. 

✓ A torre Eiffel, símbolo de París. Características técnicas da torre Eiffel (peso, 
composición, etc.). 

✓ A escola en francia: os seus horarios, as materias... 

✓ a Ollada sobre os franceses, os seus costumes culturais, lingüísticos, 
alimentarios. 

✓ Sociedade: familias biparentais e monoparentais, fillos adoptados, mozas « au 
pair ». 

✓ Lóxica e pensamento lateral: xogos de lóxica. 

✓ As tarxetas postais que enviamos cando viaxamos. 
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2º ESO   (1º e 2º Lingua) 

 

 A programación única que presentamos a continuación refírese aos contidos 
principais que deberán acadar os alumnos deste nivel tanto para primeira lingua coma 
para segunda lingua aínda que o grupo de primeiro idioma realizará outras actividades 

que afianzarán e completarán a aprendizaxe. 

 Destas clases proceden algúns dos alumnos que participan este ano no 
intercambio co Collège Victor Ségalen de Châteaugiron (Bretaña –Francia) 

 

A materia está organizada en cinco bloques que se corresponden coas 
actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da 
competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en 

forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: 
comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), 
comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). 
Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que 

se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 
comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias 
lingüísticas noutras linguas.  

 

1. TABOA DE REFERENCIA 2º ESO 

 

 Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

 

 

 

▪ B1.2. Uso de estratexias de 

comprensión das mensaxes 

orais:  

– Uso do contexto verbal e non 
verbal, e dos coñecementos 

previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

– Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema. 

– Adaptación da escoita á súa 
finalidade (global e/ou 

específica). 

– Identificación de palabras clave. 

– Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 

adquiridos.  

– Inferencia do significado 
probable das palabras ou das 

frases que descoñece.  

▪ B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias básicas de 

comprensión do sentido xeral, a  

información esencial, os puntos  

e as ideas principais, ou os 

detalles relevantes do texto: uso 

do contexto verbal e non verbal, 

e dos coñecementos previos 

sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde 

e cando), que permiten 

inferencias do significado 

baseadas no contexto; uso dos 

coñecementos referenciais 

sobre o tema, así como 

identificación de palabras clave. 

▪ B1.2. Comprender instrucións 

moi básicas pronunciadas 

lentamente e claramente, e 

seguir indicacións sinxelas e 

breves que conteñan 

vocabulario propio do nivel.  

▪ B1.3. Identificar a información 

esencial, os puntos principais e 

os detalles máis salientables en 

▪ PLEB1.1. Comprende fórmulas 

básicas de relación social para 

iniciar e terminar o discurso e 

expresar benvidas, desculpas e 

agradecementos, e identifica a 

relación de formalidade entre as 

persoas interlocutoras e o propósito 

comunicativo. 

 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.2. Comprende instrucións e 

textos breves e sinxelos producidos  

en contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, ritmo 

pausado e acentuación estándar, 

que conteñan vocabulario relativo a 

lugares, persoas, obxectos, 

acontecementos e accións ligados 

a temas sinxelos e habituais na súa 

idade e no seu contexto escolar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.3. Comprende o esencial en 

situacións de comunicación, cara a 

cara ou gravadas, nas que se 

utilicen frases moi sinxelas sobre 

temas habituais para a súa idade e 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

comprensión oral, reescoitando 

o texto gravado ou solicitando 

repetición ou reformulacións do 

dito.  

▪ Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e o 

tema.  

– Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 

principais e detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobr e  

o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión dos 
elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 

elementos.  

textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de 

viva voz ou por medios técnicos 

e articulados a velocidade lenta, 

nun rexistro estándar, 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.  

▪ B1.4. Comprender os puntos 

esenciais e os detalles máis 

relevantes en conversas cotiás,  

reais ou simuladas, que se 

refiran a necesidades prácticas 

ou materiais, sentimentos ou 

sensacións físicas básicas, 

expresadas con certa 

naturalidade e boa articulación, 
se pode escoitalas de novo ou 

solicitar que se repita ou se 

reformule o dito. 

▪ B1.5. Recoñecer os puntos 

esenciais e a información 

principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados  

pausadamente e con claridade, 

que conteñan narracións e/ou 

descricións moi sinxelas, que 

traten sobre asuntos moi 

previsibles da vida cotiá ou moi 

coñecidos.  

▪ B1.6. Comprender transaccións  

moi básicas de bens e serviz os  

(datos persoais, horarios e 

prezos), transmitidas de viva 

voz ou por medios técnicos, e 

articuladas con certa lentitude e 

claridade, sempre que as 

condicións acústicas sexan 

boas e se poidan escoitar máis 

dunha vez.  

o seu nivel escolar, que se refiran 

aos ámbitos persoal público e 

educativo, sempre que se fale 

pausadamente e con claridade, e 

se poida escoitar máis dunha vez. 

 

▪ PLEB1.4. Distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, 

profesionais moi sinxelos ou do seu 

interese inmediato (por exemplo, 

sobre un tema curricular ou unha 

profesión).  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.5. Identifica o sentido xeral 

e os puntos principais dunha 

conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de 

aula, e de simulacións sobre temas  

cotiáns e de interese persoal con 

diversos fins comunicativos, se a 

produción é articulada con 

claridade e cunha velocidade 

media, pero con pausas. 

 

 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.6. Comprende, nunha 

conversa informal na que participa, 

descricións, narracións, peticións 

de información e expresión dos 

gustos 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 a reformular o 

dito. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.7. Identifica a información 

esencial de mensaxes sinxelas 

emitidas por medios audiovisuais 

sobre temas concretos e coñecidos  

(tempo atmosférico, noticias 

presentadas con imaxes moi 

redundantes, etc.) e sobre 
transaccións habituais de bens e 

servizos, pronunciadas con 

lentitude e claridade, aínda que 

deba escoitalas máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade d a  

produción ou da interacción. 

▪ B2.1. Utilizar as estratexias 

máis adecuadas para producir 

textos monolóxicos que 

aborden descricións, narracións  

e explicacións breves e sinxelas 

sobre acontecementos, 

▪ PLEB2.1. Interactúa nas 

actividades de aula a maioría das 

veces ou intervén na lingua 

estranxeira, cunha pronuncia 

comprensible, e persevera no seu 

uso aínda que cometa erros e teña 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 – Adecuación do texto ao 

destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 

intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe co n  

claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a 

súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e 

secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 
memorizados. 

– Expresión da mensaxe con 

claridade e coherencia, 
estruturándoa 

adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, 

aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión máis 
modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias 

lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e  

paralingüísticos  

– Lingüísticos:  

– Modificación de 

palabras de 

significado parecido.  

– Definición ou 

parafraseo dun termo 

ou dunha expresión.  

– Petición de axuda ou 

clarificación. 

– Paralingüísticos:  

– Sinalización de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de 

accións que aclaran o 

significado.  

– Uso de linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, e contacto 

visual ou corporal)  

– Uso de elementos 

cuasiléxicos de valor 

experiencias, condicións de 

vida e coñecementos diversos, 

con certa fluidez e pronuncia 

intelixible, utilizando conectores  

textuais e con dominio do 

vocabulario elemental, para 

lograr a finalidade da 

comunicación. 

▪ B2.2. 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, nos que se dea, se 

solicite e se intercambie 

información básica sobre temas  

de importancia na vida cotiá e 

asuntos coñecidos ou de 

interese persoal ou educativo 

propios da súa idade e do seu 

nivel escolar, e se xustifiquen 

brevemente e de xeito básico 
os motivos de determinadas 

accións e de plans sinxelos, 

aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilacións, 

resulten evidentes as pausas e 

a reformulación para organizar 

o discurso e para seleccionar 

expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás  

veces que se lle repita o dito, e 

mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar 

adecuadamente o seu texto.  

▪ B2.3. Participar en conversas 

espontáneas relacionadas coas 

actividades de aula e en 

simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal 

con diversos fins comunicativos, 

establecendo contacto social en 

función da situación de 

comunicación, reformulando e 

rectificando se non se 

comprende, e pedindo 

aclaración se non entende algo. 

▪ B2.4. Utilizar estratexias de 

cooperación na interacción e no 

traballo con outras persoas, 

colaborando con elas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas mediante 

estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

que pedir axuda ou aclaracións. 

▪ PLEB2.2. Amosa unha actitude 

positiva polo uso da lingua 

estranxeira en diferentes situacións  
comunicativas, e manifesta interese 

e respecto polas achegas dos seus  

compañeiros e das súas 

compañeiras.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves  

e ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (por exemplo, 

transparencias de PowerPoint), que 
lle permitan ilustralas con imaxes  e 

seguir un guión sobre aspectos 

concretos e sinxelos de temas do 

seu interese ou relacionados cos 

seus estudos ou a súa ocupación, 

e responde a preguntas breves e 

sinxelas de oíntes sobre o contido 

destas.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte,  

as compras e o lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas (saúdo 

e tratamento), sempre que a 

persoa interlocutora coopere, 

falando amodo e con claridade, e 

repetindo ou reformulando. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.5. Participa en conversas 

informais cunha pronuncia 

comprensible cara a cara, por 

teléfono ou por outros medios 

técnicos, nas que establece 

contacto social, intercambia 

información e expresa 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais 

persoas na interacción, verificando 

a comprensión propia e a das 

demais persoas mediante 

estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na 

realización das tarefas de 

comunicación, e manifesta interes e 

e respecto polas achegas do seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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comunicativo (hum, 

puah, etc.).  

– Uso de elementos 

prosódicos (pausas, 

ritmo, entoación) 

como substitutos dos  

marcadores 

discursivos para 

indicarlle ao 

destinatario ou oínte 

as partes do discurs o 

que deben ser 

cointerpretadas. 

▪ B2.2. Actitude de respecto cara 

a si mesmo/a e cara ás dem ais  

persoas para comprender e 

facerse comprender. 

▪ B2.2. Rutinas ou modelos de 

interacción básicos segundo o 

tipo de situación de 

comunicación propia da súa 

idade e do seu nivel escolar. 

▪ B2.3. Uso básico da quenda de 

palabra, con indicadores 

sinxelos de que se quere falar e 

de recoñecemento do desexo 

de falar das demais persoas. 

comunicación. 

▪ B2.5. Manexar con certa fluidez  

frases feitas curtas, grupos de 

palabras e fórmulas básicas 

para desenvolverse de xeito 

suficiente en breves 

intercambios en situacións 

habituais e cotiás, aínda que s e 

interrompa o discurso para 

procurar expresións e articular 

palabras menos frecuentes.  

▪ B2.6. Intercambia información 

ou responde a preguntas 

directas simples e breves, 

relativas a información persoal, 

hábitos, gustos, estudos etc., en 

relación con ámbitos e temas 

inmediatos cos que xa estea 

familiarizado. 

▪ B2.7. Interactuar de xeito 

sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos 
simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que 

se dependa en grande  medida 

da actuación do interlocutor. 

▪ PLEB2.7. Toma parte nunha 

conversa formal ou entrevista moi 

sinxela de carácter educativo ou 

ocupacional moi habitual e 

traballado previamente, 

intercambiando información 

suficiente e básica de carácter 

persoal e sobre hábitos, gustos ou 

estudos, preguntando sobre 

problemas prácticos e 

reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o necesita, e se o 

interlocutor coopera, falando 

amodo e con claridade, repetindo 

ou reformulando. 

 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 

▪  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B3.1. Estratexias de 

comprensión: 

– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema. 

– Identificación do tipo de lectura 

demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva). 

–  Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo ou 

explicativo), adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para a 

realización da tarefa (sentido 
xeral, información esencial e 

puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobr e  
o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de 

hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 

elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 
elementos. 

▪ B3.2. Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas para 

lograr unha mellor comprensión 

do contido e da estrutura do 

texto. 

▪ B3.1. Utilizar as estratexias 

máis adecuadas (identificación 

do tema dun texto coa axuda de 

elementos textuais e non 

textuais, uso dos coñecementos 
previos sobre o tema, inferencia 

de significados polo contexto, 

por comparación de palabras ou 

frases similares nas linguas que 

xa coñecen, etc.), para a 

comprensión do sentido xeral, a  

información esencial, os puntos  

e as ideas principais, ou os 

detalles relevantes do texto.  

▪ B3.2. Comprender mensaxes 

breves e sinxelas que conteñan 

instrucións, indicacións e 

información básica referida a 

necesidades inmediatas ou de 

carácter educativo ou 

ocupacional moi básico, de 
estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con 

apoio visual. 

▪ B3.3. Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e os detalles 
importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte dixital, breves, sinxelos  

e ben estruturados, escritos nun 

▪ PLB3.1. Segue, con axuda da 

imaxe, instrucións sinxelas de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e 
coñecidos, así como instrucións 

básicas e predicibles para a 

realización de actividades e normas 

de seguridade (por exemplo, 

manexo dun móbil ou prevención 

de riscos nunha excursión). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da 

súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, 

e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal e 

educativo e ocupacional moi 

básico. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.3. Entende información 

específica esencial en páxinas web 

e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados  e 

nun rexistro estándar e con imax es  

ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias 

educativas, ou do seu interese (por  

exemplo, sobre un tema curricular, 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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rexistro informal ou estándar, 

que traten asuntos cotiáns, 

temas coñecidos e previsibles 

de interese ou relevantes para 

os propios estudos, e que 

conteñan estruturas e un léxico 

básicos de uso común e 

habitual. 

▪ B3.4. Identificar e interpretar 

palabras e enunciados clave 

sinxelos e contextualizados, en 

situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e 

o seu nivel escolar, coa axuda 

de elementos textuais e non 

textuais, sobre temas variados 

e outros relacionados con 

outras materias do currículo. 

▪ B3.5. Comprender a 

información esencial de 

correspondencia persoal moi 

breve e sinxela en calquera 

soporte, identificando o rexistro 

formal ou informal, o propósito e 

as fórmulas de relación social, e 

outras convencións básicas 

propias deste tipo de texto. 

▪ B3.6. Ler con certa autonomía 

textos adaptados de certa 

lonxitude adecuados á idade, 

aos intereses e ao nivel escolar. 

un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

▪ PLB3.4. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato e en rexistro 

estándar na que, de xeito sinxelo e 

básico, se fale de si mesmo/a; se 

describan persoas, obxectos e 

lugares; se narren acontecementos  

pasados, presentes e futuros, reais  

ou imaxinarios; se expresen 

sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.5. Entende información 

básica de correspondencia formal 

na que se informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional 

(por exemplo, sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por 

internet).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.6. Comprende con fluidez 

textos de historias de ficción 

adaptados para o seu nivel. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación 
das propias competencias 
xerais e comunicativas co fin 

de realizar eficazmente a 
tarefa (repasar o que se sabe 

sobre o tema, o que se pode 
ou se quere dicir, etc.)  

– Localización e uso adecuado  

de recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario  

ou dunha gramática, 
información sobre o tema, 

etc.). 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do 
texto. 

– Organización do texto en 

parágrafos abordando en 
cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o 

seu significado ou a idea 
global.  

– Expresión da mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa 

▪ B4.1. Aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves e de estrutura 

simple, por exemplo copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada 
tipo de texto, identificando as 

ideas pertinentes e necesarias, 

ou pondo una idea principal en 

cada parágrafo. 

▪ B4.2. Escribir en papel ou en 

soporte electrónico textos 
breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou de 

interese persoal, nun rexistro 

estándar ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos 

básicos de cohesión e de 

coherencia, e as convencións 

ortográficas básicas, os signos 

de puntuación máis comúns, 

cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas 
e un léxico de uso frecuente 

para a súa idade e o seu nivel 

escolar; así como as 

convencións ortográficas máis 

habituais na redacción de textos 

▪ PLB4.1. Utiliza estratexias que 

faciliten o proceso de escritura: 

segue modelos de textos de 

características similares, planifica o 

texto, elabora un borrador, corrixe 

tanto a ortografía como a orde das 

ideas e das palabras, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.2. Escribe textos moi breves 

en formato convencional con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos moi coñecidos e 

habituais no ámbito educativo, 

describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares.  

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.3. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.4. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves en soporte 

impreso e dixital, en situacións de 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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(emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que 

realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 
lingüísticos e temáticos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos 

previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, 

erros e repeticións.  

– Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 

puntuación. 

– Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da 

letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Características textuais: 

– Uso de recursos básicos para 

elaborar textos con coherencia e 
cohesión propios do seu nivel 
escolar. 

en soporte electrónico. 

▪ B4.3. Describir de forma moi 

sinxela lugares, obxectos e 

persoas, e narrar de xeito lineal 

feitos e experiencias sinxelas, 

así como expor información 

básica e previamente preparada 

relacionada con temas cotiáns 

ou con materias do currículo. 

▪ B4.4. Cubrir documentos 

básicos nos que se solicite 

información persoal relativa a 

actividades diarias, intereses 

(deportes, música, etc.), gustos, 

etc. 

▪ B4.5. Escribir mensaxes 

sinxelas en diferentes soportes 

con información, instrucións e 

indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades 

cotiás e de inmediata 

necesidade. 

▪ B4.6. Escribir correspondencia 

breve e sinxela en papel ou 

soporte dixital, na que se dea 

información persoal básica e s e 

expresen gustos, sentimentos e 

opinións.  

▪ B4.7. Presentar os textos 

escritos de maneira coidada 

(con atención a marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando corresponda,  
etc.) en soporte impreso e 

dixital, adecuados aos fins 

funcionais e valorando a 

importancia da presentación 

nas comunicacións escritas. 

comunicación reais ou simuladas, 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese persoal, ou sobre temas 

de actualidade de especial 

relevancia e facilmente 

comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as 

normas de cortesía, tamén cando 

se utilizan as redes sociais. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.5. Escribe correspondencia 

persoal na que se establece e 

mantén o contacto social, se 

intercambia información sobre si 

mesmo/a e a súa vila (por 
exemplo), se describen en termos 

sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (por 

exemplo, unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.6. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

 

▪ B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e 
as súas agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos básicos.  

– Acento dos elementos léxicos 
illados, e no sintagma e na 

oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 

punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 

comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais  e 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de 

xeito claro e intelixible, aínda 

que se cometan erros de 

pronuncia polos que as persoas  

interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións.  

▪ B5.2, Aplicar á comprensión e á 

produción de textos escritos as 

normas ortográficas básicas da 

palabra e da oración. 

▪ B5.3. Incorporar á produción do 

texto oral e escrito os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersoais, patróns 

de actuación, comportamento e 

convencións sociais, 

respectando as normas de 

▪ PLEB5.1. Utiliza a lingua 

estranxeira na maioría das súas 

intervencións nas actividades de 

aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins 

comunicativos, facéndose 

comprender, producindo con 

suficiencia discriminativa trazos 

fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e recoñecendo 

e producindo comprensiblemente 

patróns básicos de ritmo, entoación 

e acentuación de palabras e frases. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.2. Escribe cun dominio 

ortográfico suficiente para facer 

comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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 Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

sociolingüísticos. 

– Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas, de 

normas de cortesía e de rexistros 
informais e estándar, así como 
da linguaxe non verbal máis 

habitual. 

– Achegamento a algúns aspectos 
culturais visibles próximos ao 

seus intereses (música, lecer, 
deportes, produción escrita, 

lugares, poboación, etc.), e a 
costumes, valores e actitudes 

máis evidentes relacionados con 
aspectos propios da súa idade, a 

través de producións multimedia 
e de manifestacións artísticas 

dos países onde se fala a lingua  
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas 

similitudes e diferenzas básicas 
nos costumes cotiáns e no uso 

das formas básicas de relación 
social entre os países onde se 
fala a lingua estranxeira e o 

noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa 
cara ás persoas, os países e as 

comunidades lingüísticas que 
falan outra lingua e teñen unha 

cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo. 

– Recoñecemento da realidade 

plurilingüe do propio contorno. 

– Recurso aos coñecementos 
sintáctico-discursivos da propia 

lingua para mellorar a 
aprendizaxe, e da lingua 

estranxeira, para lograr unha 
competencia comunicativa 

integrada. 

– Participación en proxectos nos 

que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 

transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando 
positivamente as competencias 

que posúe como persoa 
plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas. 

– Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais 

básicas.  

– Descrición de calidades físicas e 
abstractas básicas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades.  

– Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 
básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, 
expresión sinxela de opinións e 

consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión do coñecemento, a 
certeza e a dúbida. 

cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

▪ B5.4. Na propia lingua, 

identificar diferenzas e 

semellanzas nos aspectos 

culturais visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia cultura, 

e coas diversas culturas do 

resto do alumnado, de ser o 

caso, amosando curiosidade e 

respecto perante as diferenzas.  

▪ B5.5. Utilizar as experiencias e 

os coñecementos adquiridos en 

todas as linguas que coñece 

para establecer similitudes e 

diferenzas coa nova lingua e 

desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe; 

apreciar a riqueza persoal e 

social que proporciona ser unha  

persoa plurilingüe, e valorar as 

linguas como medio para 

comunicarse e relacionarse con 

compañeiros e compañeiras 

doutros países, como recurso 

de acceso á información e 

como instrumento de 

enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e maneiras de 

vivir diferentes. 

▪ B5.6. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu 

nivel escolar, os expoñentes 

máis comúns e básicos desas 

funcións e os patróns 

discursivos igualmente básicos 

de uso máis frecuente. 

▪ B5.7. Comprender e utilizar 

rutinas e o léxico propio do nivel 

en situacións comunicativas 

sinxelas reais ou simuladas. 

▪ B5.8. 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. 

regularidades ortográficas máis 

relevantes.  

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións 

básicas propias da lingua 

estranxeira no desenvolvemento do 

proceso comunicativo (saúdos, 

rutinas para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a atención, 

etc.) 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos socioculturais 

básicos e visibles dos países nos 

que se fala a lingua estranxeira, 

analizándoos comparativamente 

coas diversas culturas, de ser o 

caso, do resto do alumnado, e 

evitando estereotipos e valoracións  

etnocéntricas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB5 5. Nas actividades de aula 

utiliza, para a comprensión e a 

elaboración de textos, o 

coñecemento adquirido noutras 

linguas sobre elementos 

morfolóxicos, sintácticos e 

discursivos, así como os procesos 
de realización das actividades 

lingüísticas de comprensión e 

produción. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e estratexias 

de comunicación e de redundancia 

do significado (imaxes e elementos  

paralingüísticos, cuasilingüísticos 

básicos e partextuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.7. Coñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito básico e 

suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as  

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a promesa, 
a orde, a autorización e a 

prohibición.  

– Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus 

contrarios.  

– Formulación de suxestións e 
desexos, e expresión básica de 

condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento 
básicos da comunicación e a 

organización elemental do 
discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito 

básico de uso común relativo a 

identificación persoal elemental; 

vivenda, fogar e contexto; 

actividades da vida diaria; 

familia e amizades; tempo libre,  

lecer e deporte; vacacións; 

saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras, 

alimentación e restauración; 

transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima 

e ámbito natural; e tecnoloxías 

da información e da 

comunicación.  

– Expresións fixas e enunciados 

fraseolóxicos máis habituais, 

– Saúdos, despedidas, pregunta s 
por preferencias e expresión  d e 

opinións 

– Léxico sobre temas relacionados 
con contidos sinxelos doutras 

áreas do currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 

idioma. 

 

 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

➢ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición 
(mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (plus, moins que, aussi 
que); consecuencia (donc); explicativas (car). 

➢ Relacións temporais (d’abord, ensuite, puis, finalement, il y a). 

➢ Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 

➢ Negación (pas de, rien, introducción de la negación en tempos compostos). 

➢ Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non,) ; 
pronomes interrogativos (p. ex. lequel, laquelle, etc.). 

➢ Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); futuro 
(futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 
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➢ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. 
(ex: d’habitude); incoativo (aller + Inf.) ; terminativo (venir de + Inf.). 

➢ Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade 
(savoir); posibilliade/probabilidade (probablement); necesidade (avoir besoin de 
+ infinitif); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? 

c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf.); permiso (pouvoir, demander); 
intención/desexo (je voudrais); cortesía. 

➢ Expresión expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles 
contractés, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); 
proposicións adxectivais (qui/que); a posesión (adxectivos posesivos dun e de 
varios propietarios);a cualidade (formación regular e irregular dos adxectivos). 

➢ Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; 
números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 

medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + 
Adj., une boîte, un paquet, un kilo); o grao. 

➢ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, 
distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), 
destination (aller + contraction à). 

➢ Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir ; divisions (en 
(année));indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce 
moment); anterioridade (il y a…que, ça fait…que); posterioridade (après); 

secuenciación (à partir de, finalement);  

➢ simultaneidade (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, 

une/deux/… fois par…). 

➢ Expresión do modo (Adv. de manière en –ment) 

 

 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 
 

✓ Entrar en contacto cun descoñecido 

✓ Propoñer e pedir un almorzo. 

✓ Propoñer, pedir o rechazar alimentos 

✓ Protestar. 

✓ Presentar os membros da propia familia. 

✓ Describir a alguén (físico e carácter). 

✓ Situar no espazo. 

✓ Concretar os momentos da xornada. 

✓ Pedir e dicir a hora. 

✓ Contar a xornada propia. 

✓ Falar das actividades propias. 

✓ Informarse sobre as actividades de alguén. 

✓ Falar da vestimenta 

✓ Pedir e explicar la causa 
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✓ Comentar ou contar unhas vacacións oralmente e por escrito. 

✓ Comunicarse na clase. 

✓ Pedir permiso, pedir facer algo. 

✓ Presentar e describir o seu cuarto. 

✓ Falar da sua vida cotiá 

✓ Citarse con alguén. 

✓ Expresar sensacións e emocións. 

✓ Falar do que se vai facer inmediatamente. 

✓ Indicar e preguntar a quen pertence un obxecto. 

 

 

 BLOQUE 3 E 4: COÑOCEMENTO DA LINGUA 

 
 Coñecementos lingüísticos 

Vocabulario 

✓ As partes do corpo humano  

✓ As partes do corpo dun animal 

✓ Os números 

✓ O almorzo, os diversos ingredientes. 

✓ Fórmulas para pedir nun bar. 

✓ Os membros da familia. 

✓ Traxes e accesorios. 

✓ Os momentos da xornada. 

✓ As comidas. 

✓ As actividades cotiá 

✓ As horas 

✓ Saúdos no decorrer da xornada. 

✓ Estacións. 

✓ Sensacións físicas. 

✓ Expresións para comezar e rematar unha tarxeta postal. 

✓ Fórmulas de cortesía 

✓ Expresións para comunicarse en clase. 

✓ Actividades e ocios. 

✓ Os medios de comunicación 

✓ Algunhas prendas de roupa. 

✓ Os cuartos da casa 

✓ Accións cotiás 

✓ A opinión (à mon avis, d’après moi) 

✓ A argumentación (être pour, contre) 

✓ A apreciación sobre unha prenda (c’est pratique, ça fait classe...) 
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Gramática 

✓ A cantidade con: combien de + nome + verbo/ combien + verbo  

✓ Adxectivos posesivos (1 posuidor, singular/plural) 

✓ Quel / quels /quelle / quelles 

✓ Forma negativa 

✓ Os artigos determinados con à (à, au, aux, à la,….) 

✓ A descrición de persoas: c’est + nome + qui + verbo et qui + verbo. 

✓ A hora: il est + heures. 

✓ Os artigos partitivos du, de la, de l’, des. 

✓ Negación cos partitivos: pas de. 

✓ Conxugación dos verbos de primeir grupo e verbos pronominais en presente. 

✓ O xénero dos adxectivos iregulares (fou / folle, nouveau / nouvelle, roux / 
rousse, etc.). 

✓ Preposicións de lugar: derrière, devant, sur, sous, entre, à côté de, près de 
l’ / en face du... 

✓ A estrutura longa: Qui va ? Où ? Avec qui ? Pourquoi faire ? 

✓ Aller à + lieu 

✓ Preposición + pronomes persoais en singular (moi / toi/  lui/ elle). 

✓ Moi aussi / Moi non plus. 

✓ C’est + jour de la semaine; C’est + saison; Saison, c’est + nom (ex. l’automne, 

c’est la pluie). 

✓ A expresión de causa – consecuencia: “pourquoi…parce que” 

✓ O imperativo afirmativo 

✓ Os artigos contractos: à + os artigos definidos (au, à la, à l’, aux), e con 
« de » (du, de la, de l’, des) 

✓ Pronomes persoais tónicos singulares (moi, toi, lui, elle). 

✓ Presente  / futuro próximo : recoñecemento das formas escritas. 

✓ Os verbos Faire e Prendre e Mettre 

✓ Faire du + actividade 

✓ Futuro próximo. 

✓ Os adxectivos demonstrativos e posesivos 

 
 Reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe: 

✓ dos adxectivos posesivos (un só posuidor) 

✓ do adxectivo interrogativo Quel 

✓ da forma negativa con pas de 

✓ da estrutura da cantidade. 

✓ do imperativo 

✓ dos artigos partitivos na forma afirmativa e negativa 

✓ Os adxectivos irregulares en masculino e en feminino. 
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✓ A sintaxe da frase longa descritiva con c’est... qui et qui... 

✓ A conxugación dos verbos pronominais en presente. 

✓ qui va où, avec qui, pour quoi faire 

✓ Os artigos contractos au, aux e du, de la... 

✓ O presente e o futuro próximo 

✓ Diferenciar afirmación e  interrogación: entoacións e puntuacións (! ?). 

✓ A conxugación de determinados verbos irregulares (faire e prendre): o cambio 
de raíz. 

✓ As marcas escritas e orais do feminino e do masculino nos adxectivos 
irregulares (roux / rousse, blanc / blanche...) 

✓ As terminacións escritas e orais do verbo prendre en presente. 

✓ As terminacións verbais do verbo aller (vas, va, allons, vont) 

➢ Estratexias de aprendizaxe  

✓ Coñecer e aumentar as estratexias para comprender mellor o funcionamento 

da lingua francesa, e progresar rapidamente. Utilizar todos os recursos 
persoais e os do grupo-clase. 

✓ Consciencia de grupo como un conxunto complementario dos potenciais de 
cada un sexa cal sexa o seu nivel e a súa maneira de aprender. 

✓ O valor da cooperación en grupo para favorecer a aprendizaxe da lingua 
estranxeira. 

✓ Creatividade individual e de grupo. Imaxinación. 

✓ Autoavaliación colectiva dos resultados e da dinámica de grupo. 

✓ Aceptación do risco na toma de palabra ante o grupo-clase. 

✓ Desenvolvemento da autonomía no uso do caderno persoal e do caderno de 

prácticas individual.   

✓ Coñecer e aceptar as diferenzas culturais e as diferentes maneiras de 
aprender.   

✓ Consciencia de que a aprendizaxe da lingua é tan estruturada coma intuitiva. 

✓ Autoavaliación dos progresos realizados ao longo do ano en clase e en 
función do itinerario individual elixido de forma autónoma. Comparación coa 
opinión do profesor e, eventualmente, dos outros alumnos. 

✓ Comprensión oral sen axuda da escrita nin da imaxe. 

✓ Técnica de comprensión para a situación e os indicios paralingüísticos: o ton, 

a entoación  ou determinadas palabras « transparentes » 

✓ A comunicación en francés en clase: entre alumnos / co profesor 

✓ A confianza en si mesmo, nos propios recursos. 

✓ Técnicas de comprensión funcional de textos gravados auténticos en lingua 
estranxeira sen apoio visual ou escrito. 

✓ Expresión oral diante do grupo: saber exresar una oración simple o 
complicada na clase. 

✓ Tratamentos das diferenzas culturais ou físicas como algo natural, interesante 
e igualitario ou complementario.   

✓ Comprobar as propias capacidades de detección de erros de sentido no oral, 

debidos a erros de pronuncia. Entender mellor de onde veñen os erros. 

✓ Curiosidade polas descubertas e os coñecementos xerais. 
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✓ Expresión libre da opinión. Aceptación das opinións diferentes ou contrarias 
ás propias. 

 
 

 BLOQUE 5. DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 
 

✓  Axeografía de Francia: ríos, montañas e cidades como os monumentos maís 
emblemáticos 

✓ A torre Eiffel, símbolo de París. Características técnicas da torre Eiffel (peso, 
composición, etc.). 

✓ Medicina e saúde: visita médica, síntomas dunha enfermidade. 

✓ Valores sociais: animais de compaña, responsabilidade, declaración universal 

dos dereitos dos animais. 

✓ Ollada sobre os franceses, os seus costumes culturais, lingüísticos, 
alimentarios. 

✓ Corresponder en francés por e-mail, presentar a súa familia ao seu 
comunicante. 

✓ A ecoloxía: o xesto simple que salve o medoambente 

✓  Alimentación e dietética: a importancia do almorzo para o adolescente. 

✓ Lóxica e pensamento lateral: xogos de lóxica. 

✓ As tarxetas postais que enviamos cando viaxamos. 

✓ Psicoloxía: coñecemento dun mesmo , test de personalidade. 

✓ Psicoloxía: expresión dos sentimentos propios 

✓ Natureza: as estacións 

✓ Xeografía universal, turismo, costumes. Aventuras. 

✓ Valores sociais: aceptación das diferenzas . 

✓ A educación en Francia 

✓ As vacaciones en Francia 

✓ Valores sociais: diferentes dificultades para ir á escola en países 
subdesenvolvidos. Xornada internacional de alfabetización (8 de setembro). 

✓ Medios de comunicacións e publicidade 

✓ Literatura e cine 

✓ A vida na época da Internet. 

✓ Valores sociais: seguridade, prevención contra a extorsión na escola, « la 

paix, c’est quoi ? »,  toma de posición persoal para cambiar o mundo. 
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3º ESO   (1º e 2º Lingua)  

 

 A programación que presentamos a continuación non é unha programación única 
xa que se divide aos contidos principais que deberán acadar os alumnos deste nivel 
segundo se pertencen ao grupo de primeira lingua, onde os alumnos ven dende a unidade 

0 ata a unidades 6, o ben ao grupo de segunda lingua onde estudan da unidade 0 ata á 
unidade 3. Ademáis realizarase outras actividades que afianzarán e completarán a 
aprendizaxe (lectura obrigatoria dunha obra curta en primeiro idioma, cancións, 
reportaxes, películas...) 

 Destas clases proceden algúns dos alumnos que participan este ano no 

intercambio co Collège Victor Ségalen de Châteaugiron (Bretaña –Francia) 

 

A materia está organizada en cinco bloques que se corresponden coas 
actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da 
competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en 
forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: 

comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), 
comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). 
Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que 
se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 

comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias 
lingüísticas noutras linguas.  

 

1. TABOA DE REFERENCIA 3º ESO 

 

 Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema.  

– Identificación do tipo textual, adaptand o  
a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais e detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobre conti d o 

e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 

comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

– Adaptación da escoita á súa finalidade 
(global e/ou específica). 

– Inferencia do significado probable das 

palabras ou frases que descoñece. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión 

parcial ou vaga nunha situación 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias máis adecuadas 

para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas principais ,  

ou os detalles relevantes do 

texto. 

▪ B1.2. Identificar información 

xeral e específica relevante de 

textos sinxelos emitidos cara a 

cara ou por medios 

audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos 

(información básica sobre 

algunha materia do currículo, 

temas do seu interese ou 

ocupacionais propios da súa 

idade e do seu nivel escolar), 

pronunciadas con lentitude e 

claridade. 

▪ B1.3. Comprender os puntos 

▪ PLEB1.1. Distingue, co apoio 

da imaxe, as ideas principais 

e información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese (por exemplo,  

sobre un tema curricular ou 
unha charla para organizar o 

traballo en equipo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.2. Capta os puntos 

principais e os detalles 

salientables de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio 

de porta de embarque nun 

aeroporto, información sobre 

actividades nun campamento 

de verán ou no contestador 

automático dun cine), sempre 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da 

comprensión oral, reescoitando o texto 

gravado ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito.  

principais e información 

específica en mensaxes e 

anuncios públicos breves, 

claros e sinxelos, que conteñan 

instrucións, indicacións ou outra 

información, sempre que as 

condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea 

distorsionado.  

▪ B1.4. Identificar a información 

esencial, os puntos principais  e 

os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de 

lonxitude media, claramente 

estruturados, e transmitidos de 

viva voz ou por medios técnicos 

e articulados a unha velocidade 

media, nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que 

versen sobre asuntos cotiáns 

en situacións habituais ou 

sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións 

acústicas non distorsionen a 

mensaxe e que se poida volver 

escoitar o dito. 

▪ B1.5. Comprender o sentido 

xeral e a información específica 

de conversas claras e 

pausadas que teñen lugar na 

súa presenza, nas que se 

describan, narren ou se dean 

opinións sobre temas habituais 

para a súa idade e o seu nivel 

escolar, sempre que poida 

pedir información. 

▪ B1.6. Comprender preguntas, 

solicitude de informacións e 

cambios moi evidentes de tema 

en situacións comunicativas 

cara a cara en que se lle 

pregunte sobre asuntos básicos 
e coñecidos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle dixo. 

▪ B1.7. Comprender o sentido 
xeral e a información específica 

sinxela de programas de 

televisión, tales como boletíns 

meteorolóxicos ou informativos, 

cando os comentarios conten 

cun apoio de imaxes moi 

redundantes.  

que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non estea 

distorsionado.  

▪ PLEB1.3. Entende o esencial 

do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás 

e estruturadas (por exemplo, 

en hoteis, tendas, albergues, 

restaurantes, e centros de 

lecer, de estudos ou de 

traballo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.4. Identifica o sentido 

xeral e os puntos principais 

dunha conversa formal ou 

informal entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras que 

ten lugar na súa presenza, 

cando o tema lle resulte 

coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a 

velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Comprende, nunha 

conversa formal ou entrevist a 

(por exemplo, en centros de 

estudos ou de traballo) na 

que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos 
persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese, 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.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.7. Identifica a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese articulados amodo e 

con claridade (por exemplo, 

noticias, documentais ou 

entrevistas), cando as imaxes  

axudan á comprensión. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 2. Produción de textos orais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 

produción ou da interacción.  

– Adecuación do texto ao destinatario, 
ao contexto e á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso, e escollendo 
os expoñentes lingüísticos necesarios 

para lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa idea  o u 

ideas principais, e a súa estrutura 
básica.  

– Activación dos coñecementos previos 

sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 
memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridad e 

e coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 

ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unh a 
versión máis modesta dela) ou da 

mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tr a s 

valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Apoio e aproveitamento máximo do s 

coñecementos previos. 

– Compensación das carencias 
lingüísticas mediante procedemento s 

lingüísticos e paralingüísticos.  

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 

significado parecido.  

– Definición ou paráfrase dun 

termo ou expresión. 

– Petición de axuda ou 

clarificación. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, uso 

de deícticos ou realización 

de accións que aclaran o 

significado.  

– Usar elementos cuasiléxicos  

(hum, puah,etc.) de valor 

comunicativo. 

– Usar os elementos 

prosódicos (pausas, ritmo e 

entoación) como substitutos 

dos marcadores discursivos 
para indicarlle á persoa 

destinataria ou oínte as 

partes do discurso que 

deben ser cointerpretadas. 

▪ B2.2. Rutinas ou modelos de 

▪ B2.1. 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 s e 

dispón doutros máis precisos.  

▪ B2. 2. Manexar frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas 

para desenvolverse de xeito 

suficiente e comprensible en 

breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o 

discurso para procurar 

expresións, articular palabras 

menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións 

menos comúns.  

▪ B2.3. Interactuar de xeito 

sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que 

se dependa en grande medida 

da actuación da persoa 

interlocutora. 

▪ B2.4. Participar en conversas 

nas que se establece contacto 
social, intercámbiase 

información sobre temas 

sinxelos e habituais, onde se 

fan ofrecementos ou 

suxestións, se dan instrucións, 

e se expresan sentimentos, 

opinións, acordo e desacordo, 

sempre que de cando en vez lle 

repitan ou lle volvan a formular 

o que din. 

▪ B2.5. Participar en conversas 

básicas sobre temas predicibles 

e con propósitos comunicativos  

propios da súa idade (invitar, 

ofrecer axuda, propor, 

reaccionar perante invitacións e 
propostas), e expresar 

sentimentos e opinións de 

forma básica.  

▪ B2.6. Participar de forma 

sinxela nunha entrevista 

persoal na que dá información, 
reacciona ante comentarios ou 

expresa ideas sobre cuestións 

▪ PLEB2.1. Nas actividades de 

aula, a maioría das veces 

interactúa ou intervén na 

lingua estranxeira e 

persevera no seu uso cunha 

actitude positiva, aínda que 

cometa erros e teña que pedir  
axuda ou aclaracións, 

manifestando interese e 

respecto polas achegas dos 

seus compañeiros e das súas  

compañeiras.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Interactúa para 

obter ou ofrecer bens e 

servizos relativos a 
necesidades inmediatas e 

cotiás, sempre que se fale 

amodo e con estruturas moi 

sinxelas e habituais, e 

reacciona adecuadamente 

sempre que poida solicitar, 

mediante preguntas sinxelas 

e directas, a colaboración da 

persoa interlocutora para 

entender e facerse entender. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (por exemplo, 

transparencias de 

PowerPoint), que lle permitan 

ilustralas con imaxes e segui r  

un guión sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 
seus estudos ou a súa 

ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas 

de oíntes sobre o contido 

destas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB2.4. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son 
as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa en 

conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas 

que establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

interacción básicos segundo o tipo de 

situación de comunicación propia da 

súa idade e do seu nivel escolar. 

▪ B2.3. Uso da quenda de palabra con 

indicadores básicos e máis habituais 

de que se quere falar, e de 

recoñecemento do desexo de falar das  

demais persoas.  

▪ B2.4. Actitude de respecto cara a si 

mesmo/a e cara ás demais persoas 

para comprender e facerse 

comprender. 

habituais, sempre que poida 

pedir de cando en vez que lle 

aclaren ou repitan o dito. 

cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade 

conxunta. 

▪ PLEB2.6. Toma parte nunha 

conversa formal, nunha 

reunión ou nunha entrevista 

de carácter educativo ou 

ocupacional (por exemplo, 

para realizar un curso de 

verán ou integrarse nun grupo 

de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando as 
súas ideas sobre temas 

habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 

reaccionando de forma 

sinxela ante comentarios, 

sempre que poida pedir que 

se lle repitan os puntos clave 

se o necesita. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa sobre 

o tipo de tarefa e tema.  

– Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva)  

– Identificación do tipo textual (narrativo, 

descritivo, argumentativo e explicativo), 
adaptando a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 

necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e 

puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre o 

contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 

comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais.  

– Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos.  

▪ B3.2. Uso de técnicas como subliñar 

ou tomar notas para lograr unha mellor  

comprensión do contido e da estrutura 

do texto. 

▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias máis adecuadas 

(identificación do tema dun 

texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos  

coñecementos previos sobre o 

tema, inferencia de significados  

polo contexto, por comparación 

de palabras ou frases similares 

nas linguas que xa coñece, 

etc.), para a comprensión do 

sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto.  

▪ B3.2. Comprender, en notas 

persoais e anuncios públicos, 

mensaxes breves que conteñan 

información, instrucións e 

indicacións básicas 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá. 

▪ B3.3. 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, informal ou 

neutro, que traten de asuntos 

cotiáns, de temas de interese 

ou salientables para os propios 

▪ PLEB3.1. Identifica, con 

axuda da imaxe, instrucións 

de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou 
de máquinas, así como 

instrucións para a realización 

de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, nun 

centro docente, un lugar 

público ou unha zona de 

lecer). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas ou de internet 

formulados de xeito simple e 

claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, educativo e 

ocupacional.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.3. Capta as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte, se os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos portan 

gran parte da mensaxe.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.4. Entende 

información específica 
esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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 Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

estudos e as ocupacións, e que 

conteñan estruturas sinxelas e 

un léxico básico de uso común 

e habitual. 

▪ B3.4. Comprender 

correspondencia persoal breve 

e sinxela na que se describen 

persoas, obxectos e lugares, se 

narran acontecementos 

sinxelos e se expresan 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese.  

▪ B3.5. Comprender 

correspondencia formal breve 

sobre cuestións prácticas 

relativas aos seus intereses nos 

ámbitos propios da súa idade e 

do seu nivel escolar. 

▪ B3.6. Ler con certa autonomía 

textos adaptados de certa 

lonxitude adecuados á idade, 

aos intereses e ao nivel 
escolar, seguindo a liña 

argumental, o carácter básico 

dos personaxes e as súas 

relacións. 

referencia, ou consulta 

claramente estruturados 

sobre temas relativos a 

materias educativas, asuntos 

ocupacionais ou do seu 

interese (por exemplo, sobre 

un tema curricular, un 
programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato na que se 

fala de si mesmo/a, se 
describen persoas, obxectos 

e lugares, se narran 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.6. Entende o esencial 

de correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos  

do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional (por exemplo, 

sobre un curso de idiomas ou 

unha compra por internet).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.7. Comprende o 

esencial (por exemplo, en 

lecturas para a mocidade) de 

historias de ficción breves e 

ben estruturadas, e faise 

unha idea do carácter dos 

personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar o que 
se sabe sobre o tema, o que se pod e 

ou se quere dicir, etc.).  

– Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto.  

– Organización do texto en parágrafos 

abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o  

▪ B4.1. Escribir en papel ou en 

soporte electrónico textos 

breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou de 

interese persoal, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, 

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.  

▪ B4.2. Coñecer e aplicar 

estratexias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves 

▪ PLEB4.1. Escribe 

correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou 

dando a información requirida 
de xeito sinxelo e observando 

as convencións formais e 

normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Escribe informes 

moi breves en formato 

convencional con información 

sinxela e relevante sobre 
feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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seu significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridad e 

axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unh a 

versión máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tr a s 

valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

– Apoio e aproveitamento máximo do s 

coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Características textuais. Uso de 

recursos básicos para elaborar textos 

con coherencia, cohesión e 

adecuación, propios do seu nivel 

escolar. 

e de estrutura simple (por 

exemplo, copiando formatos, 

fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada 

tipo de texto). 

▪ B4.3. Empregar para 

comunicarse mecanismos 

sinxelos de cohesión textual 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipse, deíxe 

persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

▪ B4.4. Escribir, en soporte 

impreso ou nas redes sociais, 

textos sinxelos e breves (notas,  
cartas persoais, postais, 

felicitacións, etc.), que 

conteñan información persoal 

ou relativa á vida cotiá, de 

primeira necesidade ou do seu 

interese, a partir de modelos 

previos, usando as fórmulas 

básicas de saúdo e despedida 

propias do soporte utilizado, 

adaptando a presentación ao 

tipo de texto e usando frases e 
oracións ben estruturadas e 

cunha orde lóxica. 

▪ B4.5. Presentar os textos 

escritos de xeito coidado (con 

atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras  

maiúsculas e minúsculas cando 

corresponda, separación de 

palabras ao final de liña, etc.), 

en soporte impreso e dixital, 

adecuados ao propósito 

comunicativo e valorando a 

importancia da presentación 

nas comunicacións escritas. 

ámbitos educativo e 

ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, 

persoas, obxectos e lugares, 

e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática.  

▪ PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

á súa formación, á súa 

ocupación, aos seus 

intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, para 

subscribirse a unha 
publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou 

asociarse a un club 

deportivo).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.4. Escribe notas e 

mensaxes (mensaxes 

instantáneas, chats, etc.) 

onde se fan breves 
comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do 

seu interese.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves 

nas redes sociais 

relacionados con actividades 
e situacións da vida cotiá, do 

seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as convencións 

e as normas de cortesía.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.6. Escribe 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, 

con amigos/as noutros 

países), se intercambia 

información, se describen en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais (por exemplo, a 

participación nunha 

competición), se dan 

instrucións, 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.7. Fai unha 

presentación coidada dos 

▪ CCL 

▪ CAA 
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textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e os  

signos de puntuación. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as 

súas agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos básicos.  

– Acento dos elementos léxicos illados, e 
no sintagma e na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da 

palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da 
oración: coma, punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de convencións 

sociais e  normas de cortesía dos 
rexistros máis habituais, e da linguaxe 

non verbal habitual propia da cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a aspectos culturais 

visibles próximos ao seus intereses 
(música, traballo, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, poboación, 

etc.), e a costumes, valores e actitudes 
máis evidentes relacionados con 

aspectos e contextos propios da súa 
idade, a través de producións multimedia 

e de manifestacións artísticas dos países 
onde se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 

diferenzas significativas nos costumes 
cotiáns, e uso das formas básicas de 

relación social entre os países onde se 
fala a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, aos países e ás comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e 

teñen unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Recoñecemento da realidade multilingüe 
do propio contorno. 

– Recurso aos coñecementos sintáctico-

discursivos da propia lingua para 
mellorar a aprendizaxe da lingua 

estranxeira e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de 

xeito claro e intelixible, aínda 

que resulte evidente o acento 

estranxeiro ou se cometan 

erros de pronunciación, sempre 
que non interrompan a 

comunicación, polos que as 

persoas interlocutoras teñan 

que solicitar repeticións de 

cando en vez. 

▪ B5.2. Valorar as linguas como 

medio para comunicarse e 

relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, 

como recurso de acceso á 

información, e como 

instrumento de enriquecemento 

persoal ao coñecer culturas e 

maneiras de vivir diferentes. 

▪ B5.3. Producir textos escritos 

sen faltas de ortografía 

significativas en palabras e 

expresións habituais propias do 

nivel. 

▪ B5.4. Coñecer e utilizar, para a 

comprensión e a produción do 

texto oral monolóxico ou 

dialóxico e escrito, os aspectos  

socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, 
etc.), estruturas sociais, 

condicións de vida (contorno e 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

docente e nas institucións), 

comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz e 

contacto visual) e convencións 

sociais (costumes e tradicións),  

actuando coa debida 
propiedade e respectando as 

normas de cortesía máis 

importantes nos contextos 

respectivos 

▪ B5.5. Na propia lingua, 

identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos 

culturais visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia cultura, 

coas diversas culturas do res t o 

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de 

aula facendo un esforzo por 

utilizar a lingua estranxeira, 

cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible dos  

esquemas fónicos e 

fonolóxicos básicos, aínda 

que teña que repetir algunha 

vez por solicitude das 

persoas interlocutoras, e pide 

axuda e aclaracións aos 

compañeiros e ás 

compañeiras cando non 

progresa a comunicación.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.2. Aplica 

adecuadamente os signos de 

puntuación elementais e as 

regras ortográficas básicas, 

na redacción de traballos e 

outros textos, para facerse 

comprensible case sempre. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.3. Utiliza as 

convencións máis habituais 

propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do 

proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar 

ou manter a quenda de 

palabra, fórmulas orais 

breves para manter a 

atención, facer preguntas por 
preferencias, expresar 

opinións, etc.) en rexistro 

estándar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos e 

visibles dos países onde se 

fala a lingua estranxeira, 

analizándoos 
comparativamente coas 

diversas culturas do resto do 

alumnado, de ser o caso, 

evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Identifica e utiliza 

os expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel para 
realizar as funcións 

comunicativas, así como os 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais. 

– Descrición de calidades físicas e 
abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  

– Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 
expresión de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión do coñecemento, a certeza, a  

dúbida e a conxectura.  

– Expresión da vontade, a intención, a 
decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 
discurso.  

▪ B5.6. Léxico oral e escrito de uso 

común (recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, fogar e 

contexto; actividades da vida diaria; 

familia e amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e 

coidados físicos; educación e estudo; 

compras e actividades comerciais; 

alimentación e restauración; 
transporte; lingua e comunicación; 

ambiente, clima e ámbito natural; e 

tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos, saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias e expre s i ón  
de opinións 

– Léxico sobre temas relacionados con 

contidos sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

▪ B5.7. Rutinas ou modelos de 

interacción básicos e habituais 

segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade e 

do seu nivel, ou modelos de 
interacción básicos e habituais 

segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade e 

nivel. 

▪ B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas  

propias de cada idioma. 

do alumnado, de ser o caso, 

amosando curiosidade e 

respecto perante as diferenzas. 

▪ B5.6. Distinguir, e aplicar á 

comprensión e á produción do 

texto, a función ou as funcións 

comunicativas máis relevantes 

do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns 

e de uso máis frecuente na 

comunicación oral e escrita, así 

como os seus significados 
asociados (por exemplo, 

estrutura interrogativa para 

facer unha suxestión), e 

patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e pechamento 

textual).  

▪ B5.7. Utilizar as experiencias 

lingüísticas e os coñecementos  

adquiridos en todas as linguas 

que coñece, para establecer 

similitudes e diferenzas coa 

nova lingua e desenvolver unha 

competencia comunicativa 
plurilingüe, e apreciar a riqueza 

persoal e social que 

proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

▪ B5.8. Recoñecer e utilizar 
léxico oral e escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, os estudos e as 

ocupacións; inferir do contexto 

e do cotexto, con apoio visual, 

os significados de palabras e 

expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico, e 

comunicar información, 
opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en 

situacións habituais e cotiás, 

aínda que en situacións menos 

correntes haxa que adaptar a 

mensaxe.  

▪ B5.9. Reformular o sentido dun 

texto, resumíndoo ou 

reformulándoo na propia lingua, 

explicándoo a un interlocutor 

próximo que descoñece a 

lingua estranxeira, coa 

finalidade de facer o texto 

comprensible e garantir a 

relación fluída entre falantes e 

culturas. 

▪ B5.10. Participar en proxectos 

patróns discursivos de uso 

máis frecuente para o 

propósito comunicativo.  

▪ PLEB5.6. Domina as 

estruturas morfosintácticas e 

discursivas máis habituais 

para comprender e expresar 

en rexistros estándar 

intencións e significados 

mediante as funcións 

comunicativas propias do seu 

nivel, e reflexiona sobre a 

utilidade do coñecemento 

adquirido noutras linguas 

para comprender e elaborar 

textos na lingua meta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.7. Utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos 

sinxelos en rexistro estándar 

propios do seu nivel 

educativo, e comprende e 
utiliza estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do significado 

(imaxes e elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos e 

paratextuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.8. Explica o sentido 

dun texto, resumíndoo ou 
reformulándoo, na propia 

lingua, para un interlocutor 

próximo real ou simulado que 

descoñece a lingua 

estranxeira, coa finalidade de 

facer o texto comprensible e 

garantir a relación fluída entre 

falantes e culturas, amosando 

respecto perante as 

diferenzas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos,  

carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, 

evita estereotipos lingüísticos  
ou culturais, e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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(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. 

 

 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

 

➢ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición 
(mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); 
explicativas (parce que). 

➢ Relacións temporais (avant, après). 

➢ Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 

➢ Negación (ne/n’…pas). 

➢ Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, 
pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. 

quel est ton sport préféré?). 

➢ Expresión do tempo: presente; futuro (présent, futur proche); impératif. 

➢ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 

➢ Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade 
(pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, imperativo); 
permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía 
(distinction tu/vous). 

➢ Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. 

articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 
toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos 
posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade 
(xénero e número dos adxectivos regulares). 

➢ Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; 

primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas 
(un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

➢ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au 
+ pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, provenance 
(venir de + ville), destination (aller à +ville). 

➢ Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; 

indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir de 
+ heure); frecuencia (d’habitude). 

➢ Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 
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3. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

4.1. 3ºESO Primeira Lingua 

 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 
 

✓ Formular preguntas. 

✓ Comunicarse na clase. 

✓ Preguntar por unha dirección 

✓ Indicar o lugar ou unha dirección 

✓ Describir a alguén de xeito detallado 

✓ Expresar unha preferencia 

✓ Invitar a alguén 

✓ Aceptar ou rexeitar unha invitación 

✓ Facer compras nunha tenda de alimentación e de vestimenta 

✓ Dar consellos 

✓ Dar ordes 

✓ Indicar unha acción inmediata 

✓ Pedir un menú 

✓ Falar dos proxectos de futuro 

✓ Falar dos seus hábitos 

✓ Contar feitos en pasado 

✓ Indicar a cronoloxía de diferentes accións 

✓ Describir unha situación en pasado 

✓ Presentar a alguén (fisico, ropa, carácter...) 

✓ Agradecer algo a alguén 

✓ Expresar os sentimentos de medo, inquietude... 

✓ Falar de seus pastempos e ocios 

✓ Describir un piso ou unha casa 

✓ Falar das actividades e dos costumes da familia propia ou doutra 

✓ Expresar posesión 

✓ Presentr e falar da sua familia 

✓ Falar de profesións 

✓ Falar de actividades que se realizan fóra do centro 

✓ Comparar persoas, obxectos ou accións 

✓ Emitir apreciacións sobre a roupa 

✓ Describir e xustificar o aspecto propio ou o de alguén 

✓ Dar a súa opinión e preguntar a alguén a súa opinión 

✓ Argumentar a favor ou en contra 

✓ Expresar negacións 
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 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTOS DA LINGUA 

 

 Coñecementos lingüísticos 

Vocabulario 

✓ A linguaxe da clase (repaso). 

✓ Actividades e ocios 

✓ As expresións da opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

✓ As cualidades e os defectos. 

✓ Os sentimentos, o estado de ánimo. 

✓ As sensacións 

✓ A casa, o cuarto, os mobles e os obxectos. 

✓ As actividades de ocio (deportes) 

✓ Os instrumentos de música 

✓ A cidade (vida na cidade, tendas, restaurantes, quioscos). 

✓ A roupa 

✓ As partes do corpo 

✓ Adxectivos de descripción 

✓ Alimentos e comercios de alimentación 

✓ Platos e ingredientes 

✓ Cuantitativos: ingredientes, cantidades. 

✓ Verbos e expresións específicas de receitas. 

✓ Os signos do Zodíaco 

✓ As festas 

✓ As relacións e os sentimentos 

✓ Verbos de acción 

✓ Expresións ao teléfono (contacto, petición de información, despedida, 
repetición, erros, excusas, despedida.... fórmulas de mensaxes nos 
contestadores). 

✓ Países e rexións 

✓ Viaxes: países, medios de transporte, actividades, visitas turísticas 

✓ Actividades cotiás 

✓ Profesións 

✓ Expresións con nomes de animais 

✓ Expresións con partes do corpo 

✓ As cores 

✓ As enfermidades 

✓ Os números altos, cent, mille, millions, milliards… 

✓ Expresións de tempo concernentes ao futuro. 

✓ Os deportes antigos e modernos. 

✓ Cancións e cantantes franceses, xéneros musicais internacionais. 

✓ Relacións de familia ou de amizade. 
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Gramática 

✓  A interrogación:  as tres formas da interrogación (est-ce que, inversión do 
suxeito, entoación interrogativa) 

✓ Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

✓ Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 

✓ Faire du + actividade 

✓ As preposicións de lugar  + de: près de l’ / en face du... 

✓ Moi aussi / Moi non plus. 

✓ Aller (repaso) 

✓ Os artigos contractos con « à »: au, aux  e con « de »: du, des  

✓ Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 

✓ Avoir envie de + infinitivo. 

✓ Avoir besoin de + infinitivo. 

✓ Os pronomes persoais COD e COI con imperativo en forma afirmativa e 
negativa 

✓ Venir de + art.det. 

✓ adxectivos demostrativos 

✓ Il faut/ il ne faut pas seguido dun nome, un infinitivo ou un pronome persoal 

✓ Os partitivos en forma afirmativa e negativa 

✓ O futuro próximo 

✓ Adverbios de tempo 

✓ A colocación das partículas negativas « ne » e « pas / jamais / rien / 

personne » na negación nos tempos simples ou compostos (repaso e 
afondamento). 

✓ A estructura do relato con: d’abord, ensuite, finalement... 

✓  El imperfecto: Il faisait, c’était, il y avait 

✓ On = quelqu’un 

✓ Adverbio de lugar y 

✓ A conxugación dos verbos regulares e irregulares no presente,  1º, 2º e 3er 
grupo (repaso e afondamento). 

✓ C’est/ il est 

✓ Inversión  do suxeito 

✓ A pertenza: à qui est-ce? 

✓ A finalidade: pour + infinitivo 

✓ Os adxectivos cualificativos regulares e irregulares 

✓ As estruturas da obriga: il faut + inf, devoir + inf.  

✓ La mise en relief e os pronomes tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je + verbo 
(eux,    ils...). 

✓ A colocación da forma negativa ne... pas, con infinitivo. 

✓ A noción de futuro  e as súas diferentes formas: presente, futuro próximo, 

futuro simple. 

✓ Os cambios na cadea sintáctica cando  « rien » ou « personne » ocupan o 
lugar do suxeito. 

✓ « Si » en vez de « oui » como resposta afirmativa a unha pregunta negativa. 
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✓ Os adverbios de cantidade trop, peu, assez, beaucoup. 

✓ Passé composé con être e avoir. 

✓ Participios pasados en -é, -i, -u. 

✓ Passé composé con être e avoir. 

✓ A colocación das partículas « ne » et « pas » na negación e no passé 
composé 

✓ Lugar e número dos pronomes persoais na conxugación dos verbos 
pronominais en presente e  en passé composé 

✓ Os verbos pronominais en passé composé 

✓ Os adxectivos posesivos (varios posuidores) repaso e síntese. 

✓ A colocación dos pronomes persoais COD « le, la, les »  e do pronome « en » 

na frase negativa en presente. 

✓ Os comparativos de igualdade, de superioridade e de inferioridade (autant, 
aussi, plus, moins) 

✓ Superlativos: le / la plus, le / la moins 

✓ O pronome en 

 

 Reflexión entre a lingua e a súa aprendizaxe 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ Comparación coa propia lingua e identificación das diferenzas e dos puntos 
comúns. 

✓ Observación e recordo dos tres tipos de construción sintáctica da 
interrogación (inversión, entoación, Est-ce que…) con ou sen pronome 

interrogativo. 

✓ Observación, recordo, afondamento e síntese das regras de formación do 
presente dos verbos das tres conxugacións e das regras de concordancia dos 
diferentes tipos de adxectivos cualificativos. 

✓ Observación das diferentes estruturas  de « a obriga». 

✓ Observación da colocación da partícula negativa pas nas formas de presente, 
de pasado, de futuro e de imperativo. 

✓ Reflexión sobre a noción de futuro e as diferentes formas para expresala. 

✓ Observación do emprego dos verbos na frase longa: Quand + futuro + futuro. 

✓ Observación da construción da cadea sintáctica coas diferentes negacións. 

✓ Comparación entre as frases con presente e con passé composé na forma 

negativa (lugar do « ne» e do « pas » ou plus / rien / personne / jamais). O 
cambio de orde no caso específico de rien e personne en posición de 
suxeito. 

✓ Observación e formulación da regra da resposta afirmativa con « Si », 
comparación coa lingua propia. 

✓ Reflexión e síntese sobre o lugar dos pronomes persoais complementos nas 

diferentes estruturas verbais e comparación coa propia lingua. 

✓ Reflexión e indución sobre as diferenzas de uso entre os adverbios de 
cantidade très e beaucoup. 
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✓ O funcionamento do futuro próximo e do passé composé con être e avoir na 
forma afirmativa. Formulación e memorización das regras de construción. 

✓ Escoita, clasificación e dedución dos vencellos entre o infinitivo e o participio 
pasado dos verbos máis frecuentes. 

✓ Observación das estruturas con avoir: avoir peur / besoin / envie de + nome, 

avoir besoin / envie de + inf. 

✓ Comparación nas frases en presente e en passé composé na forma negativa 
(lugar de « ne » e  « pas »). 

✓ Regra de uso dos adxectivos posesivos (síntese posuidores, obxecto posuído 
en singular e plural). 

✓ Os comparativos dun nome, un verbo, ou un adxectivo. 

✓ A formación dos superlativos máis frecuentes. 

✓ Significado e colocación dos pronomes complementos COD (le, la, les) e (en)  
en relación co verbo, en formas afirmativa e negativa. 

✓ As diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, ne personne, ne plus, ne 

pas 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Socialización en francés: reutilización do francés para comunicar en tándem e 
en grupos na clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

✓ Creatividade, humor e expresión dun mesmo. 

✓ A imaxinación e a creatividade, imaxinar a evolución das cousas no futuro 
segundo o pasado e o presente. 

✓ Observación de detalles concretos. Sínteses dos coñecementos. 

✓ Uso das fichas de adestramento individual (Caderno persoal). 

✓ Valorar a educación na clase e  un comportamento cívico en xeral. 

✓ Abstracción, formulación de regras de funcionamento da lingua. 

✓ Falar dun mesmo, da súa nenez.Valoración do pasado, consciencia da 
velocidade dos cambios. 

✓ Cantar para aprender mellor. 

✓ Toma de palabra en público, seguridade, coherencia, a voz, o corpo, a 

comunicación.     

✓ Actitude reflexiva sobre a organización da lingua francesa e os seus sub-
sistemas orais e escritos, e as súas diferenzas coa lingua propia. 

✓ Confianza nun mesmo e nas súas posibilidades. Sensibilidade poética. 

✓ Hábitos de reflexión sobre os propios métodos de traballo e a propia maneira 
de pensar. 

✓ Utilización normalizada do francés tanto na lingua oral coma na escrita, como 
lingua de comunicación habitual na clase. 

 

 

 BLOQUE 5: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 

 

✓ A gastronomía francesa 

✓ Rexións e capitais francesas 

✓ Edificios históricos 
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✓ O lecer na sociedade actual 

✓ A publicidade comercial en francés 

✓ A industria alimentaria e a transformación dos alimentos. 

✓ A canción e os cantantes pasados e actuais. A música, medio de 
comunicación entre mozos. 

✓ Países e rexións do mundo 

✓ Diversidade de estilos de vida nunha rexión francesa (Bretaña) e na África 
francófona (Bénin). Linguas rexionais e nacionais na francofonía, o bretón e a 

lingua de Bénin. 

✓ Proxectos de escolas francesas activas, intercambios escolares entre 
institutos franceses e estranxeiros. 

✓ Sociedade: proxectos de escolas solidarias con Niger, vivir as súas diferenzas 
(a vida dunha moza cega ). 

✓ Poetas franceses do Século XX. Apollinaire e Max Jacob: o caligrama como 
expresión poética orixinal. Os pintores cubistas da mesma xeración (Braque, 

Picasso). 

✓ Sociedade: temas de debate entre os mozos « le scooter a 14 ans », 
« l’uniforme au collège » , o aspecto e os mozos:  modas, bromas e burlas. 

✓ Literatura: Creatividade literaria, ou caligrama e a expresión poética. 

✓ Divulgación científica: o río máis longo do mundo, a densidade dos mares, os 
robots máis pequenos, coñecer cousas sorprendentes. 

✓ A xornada dun profesor de español de ensinanza secundaria en Francia, a 
súa relación cos seus alumnos e coa súa profesión. 

✓ Autorretratos de adolescentes franceses. 

✓ Sociedade: a volta a clase, a vida e a comunicación na clase. 

✓ Ciencia e Tecnoloxía: os símbolos da Internet (émoticônes). 

✓ Principais monumentos de París. 

 

 

4.2. 3ºESO Segunda Lingua 

 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 
 

✓ Formular preguntas. 

✓ Comunicarse na clase. 

✓ Situar algo en un espazo 

✓ Describir un piso ou unha casa 

✓ Falar dos seus hábitos 

✓ Falar de actividades que se realizan fóra do centro, do seus pasatempos 

✓ Indicar o lugar ou unha dirección 

✓ Describir a alguén de xeito detallado 

✓ Expresar unha preferencia 

✓ Invitar a alguén 

✓ Aceptar ou rexeitar unha invitación 
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✓ Falar e indicar unha acción inmediata 

✓ Expresar sensacións 

✓ Contar feitos en pasado 

✓ Expresar os sentimento de medo, inquietude.. 

✓ Indicar unha acción inmediata 

✓ Presentar a alguén (físico, caracter, ropa...) 

✓ Expresar posesión 

✓ Presentar e falar da sua familia propia ou doutra 

✓ Falar de profesión 

✓ Describir unha situación en pasado 

✓ Expresar negación en presente e en pasado 

✓ Falar dos proxectos de futuro inmediato 

✓ Dar a súa opinión e preguntar a alguén a súa opinión 

✓ Argumentar a favor ou en contra 

 

 

 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTOS DA LINGUA 
 

 Coñecementos lingüísticos 

Vocabulario 

✓ A linguaxe da clase (repaso). 

✓ Actividades e ocios 

✓ As expresións da opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

✓ As cualidades e os defectos. 

✓ Os sentimentos, o estado de ánimo. 

✓ As sensacións 

✓ A casa, o cuarto, os mobles e os obxectos. 

✓ As actividades de ocio (deportes) 

✓ Os instrumentos de música 

✓ A cidade (vida na cidade, tendas, restaurantes, quioscos). 

✓ A roupa 

✓ As partes do corpo 

✓ Adxectivos de descripción 

✓ As festas 

✓ As relacións e os sentimentos 

✓ Verbos de acción 

✓ Expresións ao teléfono (contacto, petición de información, despedida, 

repetición, erros, excusas, despedida.... fórmulas de mensaxes nos 
contestadores). 

✓ Países e rexións 

✓ Actividades cotiás 

✓ Profesións 

✓ Expresións con nomes de animais 
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✓ Expresións con partes do corpo 

✓ As cores 

✓ Os números altos, cent, mille, millions, milliards… 

✓ Expresións de tempo concernentes ao futuro. 

✓ Cancións e cantantes franceses, xéneros musicais internacionais. 

✓ Relacións de familia ou de amizade. 

Gramática 

✓  A interrogación:  as tres formas da interrogación (est-ce que, inversión do 
suxeito, entoación interrogativa) 

✓ Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

✓ Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 

✓ Faire du + actividade 

✓ As preposicións de lugar  + de: près de l’ / en face du... 

✓ Moi aussi / Moi non plus. 

✓ Aller (repaso) 

✓ Os artigos contractos con « à »: au, aux  e con « de »: du, des  

✓ Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 

✓ Avoir envie de + infinitivo. 

✓ Avoir besoin de + infinitivo. 

✓ Venir de + art.det. 

✓ adxectivos demostrativos 

✓ Il faut/ il ne faut pas seguido dun nome, un infinitivo ou un pronome persoal 

✓ Os partitivos en forma afirmativa e negativa 

✓ O futuro próximo 

✓ Adverbios de tempo 

✓ A colocación das partículas negativas « ne » e « pas / jamais / rien / 
personne » na negación nos tempos simples ou compostos (repaso e 

afondamento). 

✓ A estructura do relato con: d’abord, ensuite, finalement... 

✓  El imperfecto: Il faisait, c’était, il y avait 

✓ On = quelqu’un 

✓ A conxugación dos verbos regulares e irregulares no presente,  1º, 2º e 3er 
grupo (repaso e afondamento). 

✓ C’est/ il est 

✓ A pertenza: à qui est-ce? 

✓ A finalidade: pour + infinitivo 

✓ A noción de futuro  e as súas diferentes formas: presente, futuro próximo 

✓ « Si » en vez de « oui » como resposta afirmativa a unha pregunta negativa. 

✓ Os adverbios de cantidade trop, peu, assez, beaucoup. 

✓ Passé composé con être e avoir. 

✓ Participios pasados en -é, -i, -u. 

✓ A colocación das partículas « ne » et « pas » na negación e no passé 
composé 
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✓ Lugar e número dos pronomes persoais na conxugación dos verbos 
pronominais en presente e  en passé composé 

✓ Os verbos pronominais en passé composé 

✓ Os adxectivos posesivos (varios posuidores) repaso e síntese. 

 

 Reflexión entre a lingua e a súa aprendizaxe 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ Comparación coa propia lingua e identificación das diferenzas e dos puntos 
comúns. 

✓ Observación e recordo dos tres tipos de construción sintáctica da 

interrogación (inversión, entoación, Est-ce que…) con ou sen pronome 
interrogativo. 

✓ Observación, recordo, afondamento e síntese das regras de formación do 
presente dos verbos das tres conxugacións e das regras de concordancia dos 
diferentes tipos de adxectivos cualificativos. 

✓ Observación das diferentes estruturas  de « a obriga». 

✓ Observación da colocación da partícula negativa pas nas formas de presente, 

de pasado, de futuro e de imperativo. 

✓ Reflexión sobre a noción de futuro e as diferentes formas para expresala. 

✓ Observación da construción da cadea sintáctica coas diferentes negacións. 

✓ Comparación entre as frases con presente e con passé composé na forma 
negativa (lugar do « ne» e do « pas » ou plus / rien / personne / jamais). 

✓ Observación e formulación da regra da resposta afirmativa con « Si », 
comparación coa lingua propia. 

✓ O funcionamento do futuro próximo e do passé composé con être e avoir na 
forma afirmativa. Formulación e memorización das regras de construción. 

✓ Escoita, clasificación e dedución dos vencellos entre o infinitivo e o participio 

pasado dos verbos máis frecuentes. 

✓ Observación das estruturas con avoir: avoir peur / besoin / envie de + nome, 
avoir besoin / envie de + inf. 

✓ Comparación nas frases en presente e en passé composé na forma negativa 
(lugar de « ne » e  « pas »). 

✓ Regra de uso dos adxectivos posesivos (síntese posuidores, obxecto posuído 
en singular e plural). 

✓ Os comparativos dun nome, un verbo, ou un adxectivo. 

✓ As diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, ne personne, ne plus, ne 

pas 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Socialización en francés: reutilización do francés para comunicar en tándem e 
en grupos na clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

✓ Creatividade, humor e expresión dun mesmo. 

✓ A imaxinación e a creatividade, imaxinar a evolución das cousas no futuro 
segundo o pasado e o presente. 
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✓ Observación de detalles concretos. Sínteses dos coñecementos. 

✓ Uso das fichas de adestramento individual (Caderno persoal). 

✓ Valorar a educación na clase e  un comportamento cívico en xeral. 

✓ Abstracción, formulación de regras de funcionamento da lingua. 

✓ Falar dun mesmo, da súa nenez.Valoración do pasado, consciencia da 
velocidade dos cambios. 

✓ Cantar para aprender mellor. 

✓ Toma de palabra en público, seguridade, coherencia, a voz, o corpo, a 
comunicación.     

✓ Actitude reflexiva sobre a organización da lingua francesa e os seus sub-

sistemas orais e escritos, e as súas diferenzas coa lingua propia. 

✓ Confianza nun mesmo e nas súas posibilidades. Sensibilidade poética. 

✓ Hábitos de reflexión sobre os propios métodos de traballo e a propia maneira 
de pensar. 

✓ Utilización normalizada do francés tanto na lingua oral coma na escrita, como 
lingua de comunicación habitual na clase. 

 

 

 BLOQUE 5: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 

 

✓ Rexións e capitais francesas 

✓ Edificios históricos 

✓ O lecer na sociedade actual 

✓ A publicidade comercial en francés 

✓ A canción e os cantantes pasados e actuais. A música, medio de 
comunicación entre mozos. 

✓ Países e rexións do mundo 

✓ Diversidade de estilos de vida nunha rexión francesa (Bretaña) e na África 

francófona (Bénin). Linguas rexionais e nacionais na francofonía, o bretón e a 
lingua de Bénin. 

✓ Proxectos de escolas francesas activas, intercambios escolares entre 
institutos franceses e estranxeiros. 

✓ Sociedade: proxectos de escolas solidarias con Niger, vivir as súas diferenzas 
(a vida dunha moza cega ). 

✓ Sociedade: temas de debate entre os mozos « le scooter a 14 ans », 

« l’uniforme au collège » , o aspecto e os mozos:  modas, bromas e burlas. 

✓ Divulgación científica: o río máis longo do mundo, a densidade dos mares, os 
robots máis pequenos, coñecer cousas sorprendentes. 

✓ A xornada dun profesor de español de ensinanza secundaria en Francia, a 
súa relación cos seus alumnos e coa súa profesión. 

✓ Autorretratos de adolescentes franceses. 

✓ Sociedade: a volta a clase, a vida e a comunicación na clase. 

✓ Ciencia e Tecnoloxía: os símbolos da Internet (émoticônes). 

✓ Principais monumentos de París. 
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4º ESO   (1º e 2º Lingua) 

 

 A programación que presentamos a continuación non é unha programación única 
xa que se divide aos contidos principais que deberán acadar os alumnos deste nivel 
segundo se pertencen ao grupo de primeira lingua, onde os alumnos ven dende a unidade 

0 ata a unidades 6, o ben ao grupo de segunda lingua onde estudan da unidade 0 ata á 
unidade 3. Ademáis realizarase outras actividades que afianzarán e completarán a 
aprendizaxe (lectura obrigatoria dunha obra curta en primeiro idioma, cancións, 
reportaxes, películas...) 

 

A materia está organizada en cinco bloques que se corresponden coas 

actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da 
competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en 
forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: 
comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), 

comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). 
Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que 
se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 
comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias 

lingüísticas noutras linguas.  

 

1. TABOA DE REFERENCIA 4º ESO 

 

 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema.  

– Identificación do tipo de escoita 
necesario para realizar a tarefa (global, 

selectiva e detallada). 

– Identificación do tipo textual, adaptando 
a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais e detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobre contido 

e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir d a  

comprensión de novos elementos. 

▪ B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do sentido 
xeral, a información 

esencial, os puntos e as 

ideas principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto.  

▪ B1.2. Identificar o sentido 

xeral, a información 

esencial, os puntos 

principais e os detalles 

máis relevantes en textos 

orais breves ou de 

lonxitude media, 

claramente estruturados, 

e transmitidos de viva 

voz ou por medios 

técnicos e articulados a 
unha velocidade media, 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que 

traten de aspectos 

▪ PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 

proceso de comprensión, axustándoo 

ás necesidades da tarefa (de 

comprensión global, selectiva ou 
detallada), mellorándoo se é o caso 

(sacando conclusións sobre a actitude 

do falante e sobre o contido, 

baseándose na entoación e na 

velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz 

do falante, facendo anticipacións do 

que segue (palabra, frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o que non se 

comprende e o que non se coñece 

mediante os propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

 

 

 

▪ PLEB1.2. Distingue, con apoio visual 

ou escrito, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara 

sobre temas coñecidos ou do seu 

interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional (por 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

concretos ou abstractos 

de temas xerais, sobre 

asuntos cotiáns en 

situacións correntes ou 

menos habituais, ou 

sobre os propios 

intereses nos ámbitos 
persoal, público, 

educativo e ocupacional 

ou laboral, sempre que 

exista apoio visual e as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe, 

e que se poida volver 

escoitar o dito. 

▪ B1.3. Comprender os 

detalles de información 

relativa a datos persoais ,  

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender preguntas e 

instruccións básicas e 

seguir indicacións breves  
relativas a necesidades 

cotiás ou ocupacionais 

relativas a situacións de 

comunicación básicas 

dos ámbitos persoal e 

profesional. 

▪ B1.4. Comprender textos  

orais sinxelos nos que 

soliciten ou dean 

información de carácter 

básico e sinxelo, 

identificando funcións de 

comunicación variadas e 

captando tanto as liñas 

xerais como os aspectos  

secundarios de 

relevancia, sempre que 
se fale lentamente e 

nunha linguaxe estándar 

e poida pedir 

confirmación do 

entendido. 

▪ B1.5. Comprender as 

ideas principais e outros 

aspectos relevantes para 

o propósito comunicativo 

de textos orais de 

carácter informal que 

relaten experiencias 

persoais (viaxes, 

estudos, experiencias 

laborais, relacións 

persoais, etc.), e 
expresen opinións ou 

puntos de vista, cunha 

fala lenta e nunha 

linguaxe estándar, 

identificando aspectos 

como a secuencia 

temporal das 

exemplo, sobre un tema educativo ou 

de divulgación científica, ou unha 

charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

▪ PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cando hai apoio visual que 

complementa o discurso, así como o 
esencial de anuncios publicitarios, 

series e películas ben estruturados e 

articulados con claridade, nunha 

variedade estándar da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a comprensión. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

 

▪ PLEB1.4. Capta os puntos principais 

e os detalles salientables de 

mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que conteñan 

instrucións, indicacións ou outra 

información, mesmo de tipo técnico 

(por exemplo, en contestadores 

automáticos, ou sobre como realizar 

un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un 

dispositivo no ámbito ocupacional). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB1.5. Identifica as ideas principais 

e detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa duración 

entre dous ou máis interlocutores que 

ten lugar na súa presenza e na que se 

tratan temas coñecidos ou de carácter 

xeral ou cotián, cando o discurso está 

articulado con claridade e nunha 

variedade estándar da lingua. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en 

bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 

transportes, centros docente e lugares 

de traballo) ou menos habituais (por 

exemplo, nunha farmacia, un hospital, 

nunha comisaría ou nun organismo 

público), se pode pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ PLEB1.7. Comprende, nunha 

conversa formal, ou entrevista na que 

participa (por exemplo, en centros de 

estudos ou de traballo), información 

relevante e detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades 

educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre 
que poida pedir que se lle repita, ou 

que se reformule, aclare ou elabore, 

algo do que se lle dixo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ PLEB1.8. Comprende, nunha ▪ CCL 
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 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os 

sentimentos que 

suscitan. 

conversa informal na que participa, 

explicacións ou xustificacións de 

puntos de vista e opinións sobre 

diversos asuntos de interese persoal, 

cotiáns ou menos habituais, así com o 

a formulación de hipóteses, a 

expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine,  

a literatura ou os temas de 

actualidade). 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 

produción ou da interacción. 

– Concepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa idea ou 

ideas principais e a súa estrutura 
básica. 

– Adecuación do texto ao destinatario, 

ao contexto e á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso, escollend o 
os expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a intención 
comunicativa. 

– Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e secuencias 

de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilado s 

e memorizados.  

– Execución: 

– Expresión da mensaxe con 
claridade, coherencia, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, d e  
ser o caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 

mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Apoio e aproveitamento ao máxi mo  

dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Cooperación na interacción con 
outras persoas, verificando a 

comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente 

na realización das tarefas de 
comunicación.  

– Compensación das carencias 

lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos e paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras 

de significado parecido. 

– Definición ou reformulación 

dun termo ou expresión. 

– Petición de axuda. 

▪ B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e clara, 

explotando os recursos 

dos que se dispón e 
limitando a expresión a 

estes; recorrendo, entre 

outros, a procedementos 

como a definición simple 

de elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

▪ B2.2. Pronunciar e entoar 

os enunciados de 

maneira clara e 

comprensible, aínda que 

as persoas interlocutoras  
poidan necesitar 

repeticións se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

cuxa articulación poden 

cometerse erros que non 

interrompan a 

comunicación. 

▪ B2.3. Producir textos 

breves ou de lonxitude 

media, tanto en conversa 

cara a cara como por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, nun 

rexistro formal, neutro ou 

informal, nos que se 

intercambia información, 
ideas e opinións, se 

xustifican de maneira 

simple pero suficiente os 

motivos de accións e 

plans, e se formulan 

▪ PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos  

para entender e facerse entender, 

como a utilización de expresións 

memorizadas ou fixas (para pedir que 

lle falen máis a modo, que lle repitan 

ou que lle aclaren) e o uso de 

exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou 

intervén na lingua estranxeira de xeito 

claro e comprensible, e persevera no 

seu uso cunha actitude positiva, aínda 

que cometa erros e teña que pedir 

axuda ou aclaracións, manifestando 

interese e respecto polas achegas 

dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves, 

ben estruturadas, ensaiadas 

previamente e con apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 
básica de maneira coherente, 

explicando as ideas principais 

brevemente e con claridade, e 

respondendo a preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de maneira clara e 

a velocidade media. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB2.4. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións cotiás e 

menos habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou estadía noutros 

países por motivos persoais, 

educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións 

coas autoridades, saúde e lecer), e 

sabe solicitar atención, información, 

axuda ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal 

de maneira sinxela pero correcta e 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de accións que 

aclaran o significado. 

– Uso da linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais,  

posturas, contacto visual 

ou corporal, proxémica, 

etc.). 

– Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

hipóteses, aínda que ás 

veces haxa vacilacións 

para buscar expresións e 

pausas para reformular e 

organizar o discurso, e 

sexa necesario repetir o 

dito para axudar a persoa 
interlocutora a 

comprender algúns 

detalles.  

▪ B2.4. Manter o ritmo do 

discurso coa fluidez 
suficiente para facer 

comprensible a mensaxe 

cando as intervencións 

son breves ou de 

lonxitude media, aínda 

que poidan producirse 

pausas, vacilacións 

ocasionais ou 

reformulacións do que se 

quere expresar en 

situacións menos 
habituais ou en 

intervencións máis 

longas. 

▪ B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios 
claramente estruturados, 

utilizando estratexias de 

cooperación na 

interacción e fórmulas ou 

indicacións habituais 

para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda 

que se poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 

▪ B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica sobre 

si mesmo e relativas aos  

ámbitos educativo e 

persoal (datos persoais, 
formación, opinións, 

plans, intereses), aínda 

que teña que solicitar 

aclaracións ou repetir as 

súas respostas para 

facerse comprender.  

adecuada ao contexto. 

▪ PLEB2.5. Participa adecuadamente 

en conversas informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas que intercambia 

información e se expresa e xustifica 

brevemente opinións e puntos de 

vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado 

ou plans de futuro reais ou 

inventados; formula hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá indicacións ou 

instrucións con certo detalle; expresa 

e xustifica sentimentos, e describe 
aspectos concretos e abstractos de 

temas como, por exemplo, a música, 

o cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou ocupacional, 

sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando 

información pertinente sobre feitos 

concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de 

vista de maneira sinxela e con 

claridade, e razoando e explicando 

brevemente e de maneira coherente 

as súas accións, as súas opinións e 

os seus plans. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa 
sobre o tipo de tarefa e o tema a partir 

da información superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos de 

cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie 

▪ B3.1. 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 

▪ PLEB3.1. Nas actividades de lectura 

da aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu 

coñecemento do mundo, do 

coñecemento doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, dos apoios 

visuais (imaxes, tipografía, deseño, 

etc.), así como das características do 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

ou oceánica, selectiva, intensiva ou 

extensiva) 

– Identificación do tipo textual, adaptando 
a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais e detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobre contido 
e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 
paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a partir d a  

comprensión de novos elementos. 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas 

(identificar os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, coñecer 

sinónimos destas e 

procurar termos 

relacionados en internet; 

e localizar recursos da 

biblioteca do seu centro 
docente), para a procura 

de información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade seguindo 

criterios como a autoría, 

a data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo de 

texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 

▪ B3.3. Identificar a 

información esencial, os 

puntos máis relevantes  e 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, que 

traten asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de 

temas de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, 

e que conteñan 

estruturas e un léxico de 

uso común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico.  

▪ B3.4. Comprender a 

intención de 

comunicación, fórmulas 

de saúdo, despedida e 

outras convencións 

básicas de 

correspondencia de 

carácter persoal e formal, 

sempre que non conteña 

expresións idiomáticas, e 
poder reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 

medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

▪ PLEB3.2. Procura e entende 

información específica de carácter 

concreto en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre 

temas relativos a materias educativas  

ou asuntos ocupacionais relacionados  

coa súa especialidade ou cos seus 

intereses, e analiza a información 

tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o 

publica, datas, etc.) que axuden a 

avaliar a credibilidade do material.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

 

▪ PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información 

relevante de anuncios e 

comunicacións de carácter público, 

institucional ou corporativo e 
claramente estruturados, relacionados 

con asuntos do seu interese persoal, 

educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB3.4. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 

calquera soporte, ben estruturados e 
de extensión media, tales como 

noticias glosadas; recoñece ideas 

significativas de artigos divulgativos 

sinxelos, e identifica as conclusións 

principais en textos de carácter 

claramente argumentativo, sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal, en calquera 

soporte incluíndo foros en liña ou 

blogs, na que se describen con certo 

detalle feitos e experiencias, 

impresións e sentimentos, onde se 

narran feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas xerais, coñecidos  

ou do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB3.6. Entende o suficiente de 

cartas, faxes ou correos electrónicos 

de carácter formal, oficial ou 

institucional, como para poder 

reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan 

documentos para unha estadía de 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B3.5. Seguir instrucións 

básicas que lle permitan, 

por exemplo, pór en 

marcha, manexar ou 

instalar aparellos ou 

aplicacións informáticas 

sinxelas (sempre que 
conteñan diagramas ou 

imaxes que faciliten a 

súa comprensión), 

entender unha 

prescrición médica, 

matricularse nun centro 

de estudos, etc. 

▪ B3.6. Ler con fluidez 

textos de ficción e 

literarios 

contemporáneos breves 

ou adaptados, ben 

estruturados, en rexistro 

estándar da lingua, con 

argumento lineal e con 

personaxes, situacións e 
relacións descritas de 

xeito claro e sinxelo. 

estudos no estranxeiro). 

▪ PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas 

sobre o uso de aparellos, dispositivos  
ou programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas 

de seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB3.8. Comprende os aspectos 

xerais e os detalles máis relevantes 
de textos de ficción e textos literar ios  

contemporáneos breves, ben 

estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o 

argumento é lineal e se pode seguir 

sen dificultade, e os personaxes e as 

súas relacións se describen de 

maneira clara e sinxela. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das 

propias competencias xerais e 
comunicativas, co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que  

se sabe sobre o tema, o que se pode 
ou se quere dicir, etc.).  

– Localización e uso adecuado dos 

recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos 
abordando en cada un unha idea 

principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 

versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

– Apoio e aproveitamento ao máxi mo  

dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e  

repeticións. 

– Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 

▪ B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou 

de media lonxitude (por 

exemplo, reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos comunicativos 

similares, ou redactando 
borradores previos, e 

revisando contido, 

ortografía e presentación 

do texto antes da súa 

escritura definitiva). 

▪ B4.2. Escribir, en papel 
ou en soporte 

electrónico, textos breves 

ou de lonxitude media, 

coherentes e de estrutura 

clara, sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nun 

rexistro formal, neutro ou 

informal, utilizando 

adecuadamente os 
recursos de cohesión, as  

convencións ortográficas 

e os signos de 

puntuación máis comúns, 

e amosando un control 

▪ PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e 

sinxelos nos que dá información 

esencial sobre un tema educativo ou 

ocupacional, ou menos habitual (por 

exemplo, un accidente), describindo 

brevemente situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara 

secuencia lineal, e explicando de 

maneira sinxela os motivos de certas 

accións. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

 

▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia 

formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, fundamentalmente 

destinada a pedir ou dar información, 

solicitar un servizo ou realizar unha 

reclamación ou outra xestión sinxela, 

respectando as convencións formais e 

as normas de cortesía usuais neste 

tipo de textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións 

sinxelas e nos que resalta os 

aspectos que lle resultan importantes 

(por exemplo, nunha páxina web ou 

unha revista xuvenís, ou dirixidos a un 

profesor ou a unha profesora), 

respectando as convencións e as 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

puntuación. 

– Reescritura definitiva. 

– Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra 
adecuado, uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, etc.). 

razoable de expresións e 

estruturas, e un léxico de 

uso frecuente, de 

carácter tanto xeral como 

máis específico dentro da 

propia área de 

especialización ou de 

interese.  

▪ B4.3. Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de textos 

para corrixir os erros 
ortográficos dos textos 

que se producen en 

formato electrónico, e 

adaptarse ás 

convencións comúns de 

escritura de textos en 

internet (por exemplo, 

abreviacións ou outros 

en chats). 

▪ B4.4. Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e pertinente, 

axustando de maneira 

adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito 

comunicativo, ao tema 

tratado e ao soporte 
textual, e expresando 

opinións e puntos de 

vista coa cortesía 

necesaria. 

▪ B4.5. Tratar a 
información obtida de 

diversas fontes, seguindo 

os patróns discursivos 

habituais, para iniciar e 

concluír o texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a información 

de xeito claro, ampliala 

con exemplos ou 

resumila con claridade, 

exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto 

orixinal. 

▪ B4.6. Presentar os textos 

escritos de xeito coidado 

(con atención a marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, letras 

maiúsculas e minúsculas  

cando corresponda, etc.) 

en soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia da 

presentación nas 

comunicacións escritas. 

 

normas de cortesía. 

▪ PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e 

chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra de 

forma lineal e coherente feitos 

relacionados co seu ámbito de 

interese, actividades e experiencias 

pasadas (por exemplo, sobre unha 

viaxe, as súas mellores vacacións, un 

acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os 

aspectos que lle parecen importantes, 
e xustificando brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, 

para facerse membro dunha 

asociación ou para solicitar unha 

bolsa). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CD 

 

▪ PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela 

e relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e ocupacional, 

dentro da súa especialidade ou área 

de interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

 

▪ PLEB4.8. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as 

súas agrupacións. 

– Procesos fonolóxicos básicos. 

– Acento dos elementos léxicos illados, e 
no sintagma e na oración. 

▪ B5. 2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía 
da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da 

oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 

▪ B5. 3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de convencións 

sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; 

e linguaxe non verbal. 

– Achegamento a aspectos culturais 
visibles próximos aos seus intereses 

(música, traballo, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, organización 

política, etc.) e a costumes, valores, 
crenzas e actitudes máis relevantes 

para facer comprensible con carácter 
xeral a cultura dos países falantes da 

lingua estranxeira. 

– Identificación das similitudes e as 
diferenzas máis significativas nos 
costumes cotiáns, e uso das formas 

básicas de relación social entre os 
países onde se fala a lingua estranxeira 

e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara 
ás persoas, os países e as 

comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Recoñecemento da realidade 

plurilingüe do propio contorno. 

– Recurso aos coñecementos sintáctico -
discursivos da propia lingua para 

mellorar a aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr unha competenci a  

comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e  
valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa  
plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais e sociais. 

– Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 
lugares e actividades. 

– Narración de acontecementos pasados 

▪ B5.1. Discriminar patróns  

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación 

de uso común, e 

recoñecer os significados 

e as intencións 

comunicativas xerais 

relacionados con eles. 

▪ B5.2. Recoñecer e 

utilizar as principais 

convencións de formato, 

tipográficas, ortográficas 

e de puntuación, e de 
uso de maiúsculas e 

minúsculas, así como 

abreviaturas e símbolos 

de uso común e máis 

específico; e saber 

manexar os recursos 

básicos de procesamento 

de textos para corrixir os 

erros ortográficos dos 

textos que se producen 

en formato electrónico, e 
adaptarse ás 

convencións comúns de 

escritura de textos en 

internet (por exemplo, 

abreviacións ou outros 

en chats). 

▪ B5.3. Coñecer e utilizar 

para a comprensión e a 

produción do texto os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e 

actividades de estudo, 

traballo e lecer), 

condicións de vida 

(hábitat e estrutura 
socioeconómica), 

relacións interpersoais 

(xeracionais, entre 

homes e mulleres, no 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamento 

(posturas, expresións 

faciais, uso da voz, 

contacto visual e 
proxémica) e 

convencións sociais 

(actitudes e valores), así 

como os aspectos 

culturais xerais que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes no texto (por 

exemplo, de carácter 

▪ PLEB5.1. Exprésase cunha 

pronunciación clara, aceptable e 

comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas 

fonolóxicos básicos, aínda que teña 

que repetir algunha vez por solicitude 

das persoas interlocutoras. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros 

ortográficos e de puntuación que 

impidan a comprensión, e utiliza o 

corrector informático para detectar e 

corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.3. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións cotiás e 

menos habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou estadía noutros 

países por motivos persoais, 

educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións 

coas autoridades, saúde e lecer), e 

sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal 

de xeito sinxelo, pero correcta e 

adecuada ao contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países 

onde se fala a lingua estranxeira, e 

establece relación entre aspectos da 
cultura propia e da cultura meta para 

cumprir, de ser o caso, o papel de 

intermediario lingüístico e cultural, 

abordando con eficacia a resolución 

de malentendidos interculturais, e 

valorando positivamente as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos 

lingüísticos propios do seu nivel, e 

frases feitas e locucións idiomáticas 

sinxelas e habituais da comunidade 

lingüística correspondente á lingua 

meta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un 

léxico relativamente rico e variado, o 

que implica, entre outros, o emprego 

de sinónimos de uso máis frecuente e 

de palabras de significación próxima 

para evitar a repetición léxica. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.7. Participa en proxectos ▪ CCL 
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 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 
expresión de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión do coñecemento, a certeza , 
a dúbida e a conxectura.  

– Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o  

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, 

así como os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 
discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral escrito de uso 

común relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contexto; 

actividades da vida diaria; familia e 

amizades; traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

ámbito natural; e tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

– Recoñecemento e uso de expresións 

fixas, enunciados fraseolóxicos 
(saúdos, despedidas, preguntas por 

preferencias e expresión de opinións) e 
léxico sobre temas relacionados con 

contidos doutras áreas do currículo.  

– Recoñecemento e uso de antónimos e  
sinónimos máis comúns, e de 

procedementos de formación de 
palabras mediante recursos de 

derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos amigos". 

▪ B5.7. Recoñecemento e uso de 

rutinas ou modelos de interacción 

básicos, segundo o tipo de situación 

de comunicación. 

▪ B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 

histórico ou literario). 

▪ B5.4. Valorar as linguas 

como medio para 

comunicarse e 

relacionarse con 

compañeiros e 

compañeiras doutros 

países, como recurso de 

acceso á información e 

como instrumento de 

enriquecemento persoal, 

ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir 

diferentes. 

▪ B5.5. Recorrer aos 

coñecementos sintáctico-

discursivos da propia 

lingua para identificar 
marcadores discursivos e 

tipo de expoñentes 

lingüísticos necesarios 

segundo o tipo de texto e 

a intención comunicativa; 

mellorar a aprendizaxe 

da lingua estranxeira e 

lograr unha competencia 

comunicativa integrada 

▪ B5.6. Apreciar a riqueza 

persoal e social que 

proporciona ser unha 

persoa plurilingüe. 

▪ B5.7. Aplicar á 

comprensión do texto os 

coñecementos sobre os 

constituíntes e a 

organización de patróns 

sintácticos e discursivos 

de uso frecuente na 

comunicación oral e 

escrita, así como os seus 
significados asociados 

(por exemplo, unha 

estrutura interrogativa 

para expresar sorpresa); 

e distinguir a función ou 

as funcións 

comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus 

expoñentes máis 

comúns, así como 
patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á 

organización e á 

ampliación ou a 

restruturación da 

información (por 

exemplo, nova fronte a 

coñecida; exemplificación 

e resumo). 

▪ B5.8. Recoñecer, e 

aplicar á comprensión do 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.)  

▪  

▪  que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais; evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

texto léxico oral e escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos 

propios intereses, os 

estudos e as ocupacións, 

así como  un repertorio 
limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente, 

cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a 

comprensión. 

▪ B5.9. 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. 

 

 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

➢ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement…mais aussi); 
disxunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant/tandis que, 

au lieu de + Inf., avoir beau + Inf.); causa (à force de, sous prétexte de, faute de 
+ Inf.); finalidade (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte de + Inf.); 
comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que 

toi); consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc). 

➢ Relacións temporais (lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 
chaque fois que). 

➢ Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles). 

➢ Negación (Pas …de, Personne ne… Rien ne…). 

➢ Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). 

➢ Expresión do tempo: presente, pasado ( passé composé + imparfait), futuro, 
condicional (fórmulas de cortesía e consello). 

➢ Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual 
(souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais partir dans cinq minutes), 

terminativo. 

➢ Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire, réussir à); 
posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain, il y a de fortes chances pour 
que, il n’y a pas de chance pour que); necesidade; obriga/prohibición (défense 
de, défendu de+ Inf., interdit de); permiso (permettre qqch. A qq’un, permettre de 
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faire qqch. à qq´un); intención/desexo (avoir, l’intention de faire qqch, avoir envie 
de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire 
qqch.) ; cortesía. 

➢ Expresión expresión da existencia (os presentativos); a entidade (artigos, 

morfoloxía (prefixos (anti, hyper) y sufixos (-ette, -elle), pronomes persoais, 
pronomes demostrativos; pronomes persoais OD y OI, "en", "y", proposicións 
adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

➢ Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números 
ordinais; artigos partitivos). 

➢ Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques-

uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); o grao.  

➢ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronome " y "). 

➢ Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); 

➢ Divisións (semestre, période, au moment où); indicacións de tempo; duración 
(encore / ne…plus); anterioridade (déjà);posterioridade (ensuite, puis); 
secuenciación (puis, enfin); simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia 

(toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, 
jamais, presque jamais). 

➢ Expresión do modo: (Adv. de manière en -emment, -amment). 

 
 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

3.1. 4ºESO Primeira Lingua 

 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 
 

✓ Formular preguntas. 

✓ Comunicarse na clase. 

✓ Expresar opinións negativas, positivas e neutras. 

✓ Manifestar gustos e preferencias. 

✓ Describir e caracterizar a unha persoa. 

✓ Manifestar sentimentos e emocións. 

✓ Presentarse, presentar a alguén. 

✓ Contar un acontecemento pasado. 

✓ Comparar un relato oral e un suceso dun xornal. 

✓ Falar de tarefas domésticas. 

✓ Expresar a obriga. 

✓ Poñer de relevo a persoa que realiza unha acción. 

✓ Contar un itinerario persoal. 

✓ Falar de sensacións vividas (táctiles, olfactivas, sonoras, visuais). 

✓ Indicar ou concretar un lugar. 

✓ Utilizar os números altos. 

✓ Definir o marco da acción. 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

67 

✓ Introducir un acontecemento imprevisto. 

✓ Describir un personaxe imaxinario. 

✓ Facer o retrato físico de alguén. 

✓ Contar recordos da nenez. 

✓ Formular preguntas sobre costumes pasados. 

✓ Distinguir en pasado un feito puntual dun feito habitual. 

✓ Facer predicións. 

✓ Expresar o futuro de formas diferentes. 

✓ Falar dos seus hábitos musicais. 

✓ Expresar a frecuencia. 

✓ Aceptar ou rexeitar propostas. 

✓ Definir a alguén ou algo de maneira detallada ou persoal. 

✓ Facer adiviñar un personaxe a partir dunha definición. 

✓ Contar a biografía dun grupo musical. 

✓ Comparar cancións e grupos musicais. 

✓ Comprender unha chamada telefónica e contestala; informarse sobre a persoa 
que chama, pedirlle que teña paciencia, excusarse... 

✓ Transmitir as palabras de alguén. 

✓ Explicar un problema, excusarse, propor solucións. 

✓ Pedir e formular consellos. 

✓ Indicar a maneira de  facer algo. 

✓ Dar unha receita, concretar as cantidades. 

✓ Inventar slogans publicitarios. 

✓ Expresar os diferentes momentos dunha acción. 

✓ Falar dos deportes que nos gustan ou que nos gustaría practicar. 

✓ Formular as preguntas dunha investigación. 

✓ Razoar loxicamente a partir duns datos, xustificar un razoamento. 

 

 

 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

 
 Coñecementos lingüísticos 

Vocabulario 

✓ Alfabeto 

✓ A volta á clase 

✓  As expresións da opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

✓  Adxectivos para expresar calidades e os defectos. 

✓  Adxectivos para expresar sentimentos, o estado de ánimo. 

✓ Sucesos e vida cotiá 

✓ As tarefas domésticas.   

✓ Pequenos xestos ecolóxicos. 

✓ A cidade (vida na cidade, tendas, restaurantes, quioscos). 

✓ Os números altos, cent, mille, millions, milliards… 
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✓ As partes da cara, o peiteado. 

✓ O corpo (homes, animais) 

✓ Os xogos, o lecer, deportes. 

✓ Os hábitos da nenez. 

✓ Os signos do zodiaco. 

✓ Expresións de tempo concernentes ao futuro. 

✓ Os deportes antigos e modernos. 

✓ O universo e o vocabulario da música e a canción. 

✓ Expresións temporais relacionadas coa frecuencia. 

✓ Cancións e cantantes franceses, xéneros musicais internacionais. 

✓ Encabezamento e fórmulas de despedida nunha carta, unha postal ou un e-
mail. 

✓ Expresións ao teléfono (contacto, petición de información, despedida, 
repetición, erros, excusas, despedida.... fórmulas de mensaxes nos 

contestadores). 

✓ Relacións de familia ou de amizade. 

✓ Expresión da preocupación e do consello. 

✓ Cuantitativos: ingredientes, cantidades. 

✓ Verbos e expresións específicas de receitas. 

✓ Os deportes de risco e os demais deportes. 

✓ Os gustos e as cualidades deportivas. 

✓ Os coidados dun bebé. 

✓ Un inmoble, os pisos. 

Gramática 

✓ A interrogación (uso de: est-ce que, qui, où, quand, comment, pourquoi, 
combien, quel) 

✓ Valor gramatical da acentuación en francés 

✓ Opinión e insistencia: ce qui m’agace, c’est... / moi, ça m’est égal... / moi, 
ce qui me .... 

✓ As estruturas da obriga: il faut + inf, devoir + inf.  

✓ La mise en relief e os pronomes tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je + 
verbo (eux,    ils...). 

✓  A colocación da forma negativa ne... pas, con infinitivo. 

✓ O emprego dos verbos nun relato en pasado: o imperfecto para a descrición 

do ambiente e da repetición dun feito habitual, o passé composé para a 
cronoloxía das accións e para a introdución dun elemento imprevisto 
(soudain...). 

✓ Sintaxe da frase longa: Quand + futur + futur. 

✓ A colocación das partículas negativas « ne » e « pas / jamais / rien / 
personne » na negación nos tempos simples ou compostos 

✓ Os cambios na cadea sintáctica cando  « rien » ou « personne » ocupan o 

lugar do suxeito. 

✓ Os momentos da acción: futur proche, passé récent, présent progressif. 

✓ Paso do discurso directo ao indirecto e viceversa: 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

69 

✓ As estruturas propias do discurso indirecto: demander / dire  de + infinitif, 
demander si, demander ce que, ne pas savoir où... 

✓ Transformación da cadea sintáctica pola pronominalización (redución da 
mensaxe, colocación do pronome nos tempos simples e compostos 

coñecidos). 

✓ O pronome adverbial complemento de lugar y  e a sua colocación nas 
estruturas verbais. 

✓ A sintaxe das formas verbais progresivas: aller +inf. , venir de +inf. ,   être 
sur le point de + inf. , être en train de + inf. 

✓ O imperativo nas formas afirmativa e negativa 

✓ A conxugación dos verbos regulares e irregulares no presente,  1º, 2º e 3º 
grupo (presente, passe composé, futuro) 

✓ Os adxectivos cualificativos regulares e irregulares. 

✓ Os auxiliares  être et avoir e o passé composé. 

✓ A concordancia do participio pasado no caso do auxiliar être . 

✓ Os verbos irregulares do terceiro grupo en presente, o seu radical en infinitivo 

e os cambios de  radical na conxugación (ningún, un ou dous cambios de 
radical en relación co infinitivo).   

✓ Os pronomes tónicos: forma e utilización. 

✓  

✓ O imperfecto: formación (conxugación dos verbos regulares e irregulares). 

✓ A noción de futuro  e as súas diferentes formas: presente, futuro próximo, 
futuro simple. 

✓ A conxugación en futuro dos verbos regulares e irregulares 

✓ A forma negativa no passé composé. Ne rien, ne jamais, ne personne, ne 
pas . 

✓ « Si » en vez de « oui » como resposta afirmativa a unha pregunta negativa. 

✓ A frase subordinada relativa, o pronome relativo e a colocación do seu 

antecedente  

✓ Os pronomes relativos: qui, que, où, a súa función e o seu significado. 

✓ Os comparativos e superlativos do adxectivo « bon » e do adverbio « ben »: 
meilleur, mieux e pire. Repaso dos comparativos e superlativos coñecidos 
(moins / plus / aussi / autant ... que, autant / plus/ moins de, le / la / les 
plus / moins + adj.) 

✓ Repaso e síntese dos pronomes persoais directos e indirectos + en. 

✓ Os adverbios de cantidade trop, peu, assez, beaucoup. 

✓ Os adverbios de modo en « -ment » (formación a partir do adxectivo). 

 

 Reflexión entre a lingua e a súa aprendizaxe 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ Observación, recordo, afondamento e síntese das regras de formación do 
presente dos verbos das tres conxugacións e das regras de concordancia dos 
diferentes tipos de adxectivos cualificativos. 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

70 

✓ Observación e recordo dos tres tipos de construcción sintáctica da 
interrogación (inversión, entoación, Est-ce que…) con ou sen pronome 
interrogativo. 

✓ Observación das diferentes estruturas  de « a obriga». 

✓ Repaso, síntese e formulación da regra dos auxiliares en  passé composé e 

da concordancia dos participios pasados. 

✓ Reflexión sobre as maneiras de facer destacar á persoa que fala (moi, je, 
eux, ils / c’est moi qui...).  

✓ Observación e reflexión sobre o uso e o valor do pronome adverbial y. 

✓ Reflexión sobre a noción de futuro e as diferentes formas para expresala. 

✓ Observación do emprego dos verbos na frase longa: Quand + futuro + 
futuro. 

✓ Observación, dedución e formulación da regra de formación do imperfecto dos 
verbos dos tres grupos, regulares e irregulares. 

✓ Reflexión sobre o emprego do passé composé e do imperfecto nunha 

narración. 

✓ Comparación entre as frases con presente e con passé composé na forma 
negativa (lugar do « ne» e do « pas » ou plus / rien / personne / jamais). O 
cambio de orde no caso específico de rien e personne en posición de 
suxeito. Síntese e recordo da orde da negación diante dun infinitivo ou un 

verbo complemento (ne pas + infinitivo) 

✓ Observación e formulación da regra da resposta afirmativa con « Si », 
comparación coa lingua propia. 

✓ Inducción e formulación do uso (sentido e emprego) dos pronomes relativos « 
qui », « que » e « où » , e dos comparativos e superlativos de « bon » e « 
bien ».         

✓ Reflexión e síntese sobre as formas principais de discurso indirecto en 

relación co discurso directo. 

✓ Reflexión e síntese sobre o lugar dos pronomes persoais complementos nas 
diferentes estruturas verbais e comparación coa propia lingua. 

✓ Interese sintáctico da pronominalización (reducción da frase), pero 
necesidade de coñecer os referentes dos pronomes para comprender o 
sentido. 

✓ Observación e dedución das regras de formación da maioría dos adverbios de 

modo. 

✓ Reflexión e indución sobre as diferenzas de uso entre os adverbios de 
cantidade très e beaucoup. 

✓ Observación, aplicación e comparación coa lingua propia sobre as formas 
verbais utilizadas para marcar os diferentes momentos dunha acción (passé 
récent, futur proche, présent progressif, passé, présent, futur) e as 

expresións de tempo correspondentes. Repaso e afondamento. 

✓ Observación e indución das regras de aplicación dos números ordinais a partir 
dos cardinais. 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Socialización en francés: reutilización do francés para comunicar en tándem e 
en grupos na clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

✓ Observación de detalles concretos. Sínteses dos coñecementos. 
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✓ Mellora dos métodos persoais para xestionar o tempo. 

✓ Autoavaliación da relación propia coa aprendizaxe do FLE. 

✓ Confiar nun mesmo, creatividade, humor. 

✓ Ter un maior coñecemento de si mesmo, dos seus métodos preferenciais de 
aprendizaxe e de desenvolvemento das súas capacidades non exercitadas. 

✓ Expresar as súas sensacións . 

✓ Abstracción, formulación de regras de funcionamento da lingua. 

✓  A seguridade, o autocontrol e o contacto visual cando se le en voz alta ou se 
fala en público.   

✓ A imaxinación e a creatividade, imaxinar a evolución das cousas no futuro 

segundo o pasado e o presente. 

✓ Falar dun mesmo, da súa nenez.Valoración do pasado, consciencia da 
velocidade dos cambios no que nos rodea. 

✓ Cantar para aprender mellor. 

✓ Consellos antes, durante e despois da exposición oral. Test dos hábitos 
adquiridos e evidencia do que pode mellorarse na estruturación da 
exposición, pero tamén en canto a actitudes, voz, xesto, presenza, captación 

do público, etc. 

✓ Toma de palabra en público, seguridade, coherencia, a voz, o corpo, a 
comunicación. 

✓ Toma de iniciativa, autonomía e creatividade persoal e en grupo. 

✓ Actitude reflexiva sobre a organización da lingua francesa e os seus sub-
sistemas orais e escritos, e as súas diferenzas coa lingua propia. 

✓ Capacidade de crítica sobre os fenómenos publicitarios. 

✓ Empatía e reflexión obxectiva sobre os problemas sentimentais dos outros. 

✓ Expresión e reflexión sobre un mesmo. 

✓ Capacidade de opinión sincera e argumentación sobre temas conflitivos. 

✓ Aprender a organizar o pensamento dun mesmo e a reflexionar mellor con 
todo o cerebro: saber deducir e  inducir, razoar contemplando varios puntos 

de vista, reflexionar a partir do concreto ou do abstracto, razoar con lóxica a 
partir de indicios, localizar o esencial, as diferenzas ou os puntos comúns, 
formularse preguntas, ter intuicións ou confirmar certidumes. Ser exacto ou 
aproximado. Confianza nun mesmo e nas súas posibilidades. Sensibilidade 

poética. 

✓ Utilización normalizada do francés tanto na lingua oral coma na escrita, como 
lingua de comunicación habitual na clase. 

✓ Traballo en grupo organizado e produtivo. Aceptación do xuízo dos demais.   

✓ Autoavaliación do itinerario de aprendizaxe e dos progresos levado a cabo no 
ano. 

 

 

 BLOQUE 5: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 

 
✓ O alfabeto fonético 

✓ A comunicación con xestos: as mans, alfabeto para xordomudos 

✓ Os graffitis de Maio 68. 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

72 

✓ Festas en Francia. 

✓ Autorretratos de adolescentes franceses. 

✓ Sociedade: a) a volta a clase, a vida e a comunicación na clase, b) a 
coeducación, participación nas tarefas domésticas, a educación, c) os 
recordos da nenez, a valoración do pasado entre os mozos, os xogos da 

nenez, d) os adolescentes e a lectura da prensa, os grupos musicais e as 
oportunidades vitais de saír das cidades - ghetto para os nenos da emigración 

✓  Compromiso a través da música. A música, medio de comunicación entre 
mozos 

✓ A contrapublicidade, reaccionar contra a publicidade abusiva. A industria 
alimentaria e a transformación dos alimentos. Ollada crítica sobre o teléfono 

móbil, a influencia da globalización. 

✓ Valores: toma de posición diante de determinadas actitudes pouco cívicas ou 
pouco educadas. 

✓ Ciencia e Tecnoloxía: a) os símbolos da Internet (émoticônes), b) a evolución 
dos robots. 

✓ Psicoloxía: a) falar dun mesmo, coñecemento dos demais, expresión das 
emocións e de as opinións, b) relacións amorosas entre adolescentes, 

reproches, rexeitamento, decepción, c) comunicación, aprendizaxe: a 
empatía, os estilos preferenciais de aprendizaxe visual e auditiva, d) o que 
marca na nenez e determina a profesión futura dunha persoa. 

✓ Matemática e Lóxica: problemas de lóxica dedutiva, xogo de lóxica 
matemática por dedución e por identificación das incoherencias ou das 

imposibilidades. 

✓ A xornada dun profesor de español de ensinanza secundaria en Francia, a 
súa relación cos seus alumnos e coa súa profesión. 

✓ Medio natural: a protección dos recursos da terra, xestos ecolóxicos, e a 
evolución das cousas ao curso do pasado, presente e o futuro. 

✓ Os Xogos olímpicos na antigüidade e nos tempos actuais. 

✓ Os horóscopos humorísticos nas revistas para mozos. 

✓ Educación: a liberación pola educación nos países pobres. 

✓ Música: Os hábitos musicais dos mozos, os gustos musicais segundo as 
xeracións, os principais xéneros musicais internacionais. 

✓ A canción e os cantantes pasados e actuais. Claude François, cantante mítico 

e o seu éxito internacional « Comme d’habitude ». O grupo Zebda e a súa 
traxectoria de grupo comprometido. A canción « Tomber la chemise », 
consagrada como mellor canción dos 2000. A lingua dos mozos e dos núcleos 
urbanos. 

✓ Lingüística: a creación de neoloxismos e de expresións ilustradas na lingua. 

✓ A publicidade comercial en francés, procedementos lingüísticos, a asociación 

RAP (résistance à l’agression publicitaire). Os mozos franceses e a 
publicidade: estatísticas de sensibilidade.   

✓ As receitas caseiras de beleza. 

✓ Revista para mozos « Okapi »: artigo sobre a industria alimentaria nos países 
ricos. 

✓ Comunicación: expresión dos problemas sentimentais e de relación dos 
adolescentes, petición de axuda, consellos entre mozos e para os mozos, 
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consultorio sentimental. 

✓ Lingüística: a creación de slogans, os xogos de palabras en lingua 
estranxeira. 

✓ O lecer dos mozos. A invasión do inglés no vocabulario deportivo francés. 

 

 

3.2. 4ºESO Segunda Lingua 

 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 
 

✓ Formular preguntas. 

✓ Comunicarse na clase. 

✓ Pedir e indicar a camiño 

✓ Expresar unha preferencia 

✓ Aceptar ou rexeitar unha invitación 

✓ Facer compras nunha tenda de alimentación e de vestimenta 

✓ Dar consellos 

✓ Dar ordes 

✓ Indicar unha acción inmediata 

✓ Pedir un menú 

✓ Falar dos proxectos de futuro 

✓ Falar dos seus hábitos 

✓ Contar feitos en pasado 

✓ Indicar a cronoloxía de diferentes accións 

✓ Describir unha situación en pasado 

✓ Presentar a alguén (fisico, ropa, carácter...) 

✓ Agradecer algo a alguén 

✓ Falar de seus pastempos e ocios 

✓ Comparar persoas, obxectos ou accións 

✓ Emitir apreciacións sobre a roupa 

✓ Describir e xustificar o aspecto propio ou o de alguén 

✓ Dar a súa opinión e preguntar a alguén a súa opinión 

✓ Argumentar a favor ou en contra 

✓ Expresar negacións 

 
 

 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTOS DA LINGUA 
 

 Coñecementos lingüísticos 

Vocabulario 

✓ A linguaxe da clase (repaso). 

✓ As expresións da opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

✓ As cualidades e os defectos. 
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✓ Os sentimentos, o estado de ánimo. 

✓ As sensacións 

✓ As actividades de ocio (deportes) 

✓ A cidade (vida na cidade, tendas, restaurantes, quioscos). 

✓ A roupa 

✓ As partes do corpo 

✓ Adxectivos de descripción 

✓ Alimentos e comercios de alimentación 

✓ Platos e ingredientes 

✓ Cuantitativos: ingredientes, cantidades. 

✓ Verbos e expresións específicas de receitas. 

✓ Os signos do Zodíaco 

✓ As festas 

✓ Verbos de acción 

✓ Expresións ao teléfono (contacto, petición de información, despedida, 
repetición, erros, excusas, despedida.... fórmulas de mensaxes nos 
contestadores). 

✓ Viaxes: países, medios de transporte, actividades, visitas turísticas 

✓ Actividades cotiás 

✓ Expresións con nomes de animais 

✓ Expresións con partes do corpo 

✓ Os números altos, cent, mille, millions, milliards… 

✓ Expresións de tempo concernentes ao futuro. 

✓ Os deportes antigos e modernos. 

✓ Cancións e cantantes franceses, xéneros musicais internacionais. 

✓ Relacións de familia ou de amizade. 

Gramática 

✓  A interrogación:  as tres formas da interrogación (est-ce que, inversión do 

suxeito, entoación interrogativa) 

✓ As preposicións de lugar  + de: près de l’ / en face du... 

✓ Moi aussi / Moi non plus. 

✓ Aller à / chez 

✓ Os artigos contractos con « à »: au, aux  e con « de »: du, des  

✓ Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 

✓ Avoir envie de + infinitivo. 

✓ Avoir besoin de + infinitivo. 

✓ Os pronomes persoais COD e COI con imperativo en forma afirmativa e 
negativa 

✓ Venir de + art.det. 

✓ adxectivos demostrativos 

✓ Il faut/ il ne faut pas seguido dun nome, un infinitivo ou un pronome persoal 

✓ Os partitivos en forma afirmativa e negativa 

✓ O futuro próximo 
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✓ Adverbios de tempo 

✓ A colocación das partículas negativas « ne » e « pas / jamais / rien / 
personne » na negación nos tempos simples ou compostos (repaso e 
afondamento). 

✓ A estructura do relato con: d’abord, ensuite, finalement... 

✓  El imperfecto: Il faisait, c’était, il y avait 

✓ A conxugación dos verbos regulares e irregulares no presente,  1º, 2º e 3er 

grupo (repaso e afondamento). 

✓ A pertenza: à qui est-ce? 

✓ A finalidade: pour + infinitivo 

✓ Os adxectivos cualificativos regulares e irregulares 

✓ As estruturas da obriga: il faut + inf, devoir + inf.  

✓ La mise en relief e os pronomes tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je + verbo 
(eux,    ils...). 

✓ A colocación da forma negativa ne... pas, con infinitivo. 

✓ A noción de futuro  e as súas diferentes formas: presente, futuro próximo, 
futuro simple. 

✓ Os cambios na cadea sintáctica cando  « rien » ou « personne » ocupan o 
lugar do suxeito. 

✓ « Si » en vez de « oui » como resposta afirmativa a unha pregunta negativa. 

✓ Os adverbios de cantidade trop, peu, assez, beaucoup. 

✓ Passé composé con être e avoir en affirmativo y negativo (repaso) 

✓ Os adxectivos posesivos (varios posuidores) repaso e síntese. 

✓ A colocación dos pronomes persoais COD « le, la, les »  e do pronome « en » 

na frase negativa en presente. 

✓ Os comparativos de igualdade, de superioridade e de inferioridade (autant, 
aussi, plus, moins) 

✓ Superlativos: le / la plus, le / la moins 

✓ O pronome en 

 

 Reflexión entre a lingua e a súa aprendizaxe 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ Comparación coa propia lingua e identificación das diferenzas e dos puntos 
comúns. 

✓ Observación e recordo dos tres tipos de construción sintáctica da 
interrogación (inversión, entoación, Est-ce que…) con ou sen pronome 

interrogativo. 

✓ Observación, recordo, afondamento e síntese das regras de formación do 
presente dos verbos das tres conxugacións e das regras de concordancia dos 
diferentes tipos de adxectivos cualificativos. 

✓ Observación das diferentes estruturas  de « a obriga». 

✓ Observación da colocación da partícula negativa pas nas formas de presente, 
de pasado, de futuro e de imperativo. 
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✓ Reflexión sobre a noción de futuro e as diferentes formas para expresala. 

✓ Observación do emprego dos verbos na frase longa: Quand + futuro + futuro. 

✓ Observación da construción da cadea sintáctica coas diferentes negacións. 

✓ Comparación entre as frases con presente e con passé composé na forma 
negativa (lugar do « ne» e do « pas » ou plus / rien / personne / jamais). O 
cambio de orde no caso específico de rien e personne en posición de 

suxeito. 

✓ Observación e formulación da regra da resposta afirmativa con « Si », 
comparación coa lingua propia. 

✓ Reflexión e síntese sobre o lugar dos pronomes persoais complementos nas 
diferentes estruturas verbais e comparación coa propia lingua. 

✓ Reflexión e indución sobre as diferenzas de uso entre os adverbios de 
cantidade très e beaucoup. 

✓ O funcionamento do futuro próximo e do passé composé con être e avoir na 

forma afirmativa. Formulación e memorización das regras de construción. 

✓ Observación das estruturas con avoir: avoir peur / besoin / envie de + nome, 
avoir besoin / envie de + inf. 

✓ Regra de uso dos adxectivos posesivos (síntese posuidores, obxecto posuído 
en singular e plural). 

✓ Os comparativos dun nome, un verbo, ou un adxectivo. 

✓ A formación dos superlativos máis frecuentes. 

✓ Significado e colocación dos pronomes complementos COD (le, la, les) e (en)  
en relación co verbo, en formas afirmativa e negativa. 

✓ As diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, ne personne, ne plus, ne 

pas 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Socialización en francés: reutilización do francés para comunicar en tándem e 
en grupos na clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

✓ Creatividade, humor e expresión dun mesmo. 

✓ A imaxinación e a creatividade, imaxinar a evolución das cousas no futuro 
segundo o pasado e o presente. 

✓ Observación de detalles concretos. Sínteses dos coñecementos. 

✓ Uso das fichas de adestramento individual (Caderno persoal). 

✓ Valorar a educación na clase e  un comportamento cívico en xeral. 

✓ Abstracción, formulación de regras de funcionamento da lingua. 

✓ Falar dun mesmo, da súa nenez.Valoración do pasado, consciencia da 
velocidade dos cambios. 

✓ Cantar para aprender mellor. 

✓ Toma de palabra en público, seguridade, coherencia, a voz, o corpo, a 

comunicación.     

✓ Actitude reflexiva sobre a organización da lingua francesa e os seus sub-
sistemas orais e escritos, e as súas diferenzas coa lingua propia. 

✓ Confianza nun mesmo e nas súas posibilidades. Sensibilidade poética. 

✓ Hábitos de reflexión sobre os propios métodos de traballo e a propia maneira 
de pensar. 
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✓ Utilización normalizada do francés tanto na lingua oral coma na escrita, como 
lingua de comunicación habitual na clase. 

 

 

 BLOQUE 5: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 

 

✓ A gastronomía francesa 

✓ Rexións e capitais francesas 

✓ Edificios históricos 

✓ O lecer na sociedade actual 

✓ A publicidade comercial en francés 

✓ A industria alimentaria e a transformación dos alimentos. 

✓ A canción e os cantantes pasados e actuais. A música, medio de 
comunicación entre mozos. 

✓ Países e rexións do mundo 

✓ Poetas franceses do Século XX. Apollinaire e Max Jacob: o caligrama como 

expresión poética orixinal. Os pintores cubistas da mesma xeración (Braque, 
Picasso). 

✓ Sociedade: temas de debate entre os mozos « le scooter a 14 ans », 
« l’uniforme au collège » , o aspecto e os mozos:  modas, bromas e burlas. 

✓ Literatura: Creatividade literaria, ou caligrama e a expresión poética. 

✓ Divulgación científica: o río máis longo do mundo, a densidade dos mares, os 
robots máis pequenos, coñecer cousas sorprendentes. 

✓ Autorretratos de adolescentes franceses. 

✓ Sociedade: a volta a clase, a vida e a comunicación na clase. 

✓ Ciencia e Tecnoloxía: os símbolos da Internet (émoticônes). 

✓ Principais monumentos de París. 
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A ETAPA DE BACHARELATO 

 

1. OBXECTIVOS XERÁIS DESTA ETAPA 

 

• Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e 
do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa 
e favoreza a sustentabilidade. 

• Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

• Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou 
social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

• Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 
para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

• Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

• Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

• Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

• Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de 
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

• Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

• Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 
dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 
ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

• Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

• Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 

• Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

• Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

• Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

79 

 

2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para a etapa do Bacharelato, dende o departamento decidiuse non utilizar un 
manual de referencia posto que, ao noso parecer, ningún se axusta os contidos e os 

obxectivos que temos que traballar. Ademais, parte do alumnado de Bacharelato ten a 
intención de presentarse os exames do “Delf junior et scolaire” B1 ou B2. Por todo iso, o 
profesor encargado entregará o material necesario.  

Utilizarase un abano de materiais para cubrir todos as necesidades tales como: 

 

 “Réussir le Delf scolaire et junior B1 / B2”, ed. Didier 

 Delf B1 / B2, 200 activités, ed. Clé International 

 Dicionarios bilingües e monolingües 

 Gramáticas 

 Modelos de probas de acceso a Universidade (Reválidad) (textos e 
comprensións orais) 

 Modelos de probas do Delf junior et scolaire B1 ou B2 

 Actividades elaboradas polo propio departamento (fichas, publicidades, 

películas, fotografías, mapas …) 

 Material informático: a pizarra dixital, o cañon, as computadoras 

 Material audiovisual 

 Páxinas web: http://www.lepointdufle.net,http://www.bonjourdefrance.com/, 
http://www.didieraccord.com/, http://www.rfi.fr,... 

 

 En primeiro idioma, haberá unha lectura obrigatoria dunha obra curta e adaptada 
ao nivel dos alumnos que poderán coller no propio departamento de francés ou na 
biblioteca do centro. Dende o departamento propoñemos os seguintes niveles: 

 

❖ 1º Bacharelato : Nivel B1 (por exemplo da colección Le chat Noir) 

❖ 2º Bacharelato : Nivel B1 o B2 (por exemplo da colección Le chat Noir) 

 

Ademais, os alumnos de francés verán durante o curso polo menos dúas películas 

francesas en versión orixinal. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 
 

Non se presenta unha temporalización detallada por semanas e meses xa que a 

experiencia docente indica que de pouco serve unha planificación detallada se as 
continxencias cotiás non permiten levala á cabo. Isto non pode levar a supoñer que non 
existe unha planificación do traballo na aula, senón que a temporalización deste non se 
pode facer, na nosa opinión, a máis de dúas o catro semanas vista e que sempre debe 

estar suxeita a revisións e modificacións en función da aprendizaxe e, xa que logo, da 
ensinanza e da práctica pedagóxica. En todo caso farase unha adaptación dos contidos 
ós obxectivos programados, que serán presentados de menor á maior dificultade tendo en 
conta o nivel xeral do grupo. Ademais o profesor incluirá moitas actividades 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
http://www.rfi.fr/
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complementarias para afianzar contidos e que preparen os alumnos de 2º de Bacharelato 
cara a proba da entrada a Universidade (Abau) o do Delf B1 / B2. 
 

 

5. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS DURANTE A 

CRISE SANITARIA DO COVID – 19 (CURSO 2019-2020) 

 
Nos cursos de 1º e 2º de Bacharelatos 1º Lingua déronse todos os contidos previstos na 

programación xa que temos grupos moi reducidos, incluso as veces grupo unipersonal o 

que fai que a dinámica do grupo é sempre moi boa e o ritmo de aprendizaxe moi rápido. 

 

 

1º BACHARELATO   (1º Lingua) 

 

1. TÁBOA DE REFERENCIA 1ºBACHARELATO 

 

 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ B1.1. Estratexias de 

comprensión:  

– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema.  

– Identificación do tipo de escoita 

necesario para realizar a tarefa 
(global, selectiva e detallada). 

– Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes e 
implicacións). 

– Formulación de hipóteses sobre o 

contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de 
elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 

elementos. 

▪ B1.2. Recoñecemento dos 

marcadores conversacionais 
máis comúns: verificadores, 

expresivos, apelativos e fáticos. 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as  

estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes  
ou a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como 

explícitas do texto, se están 

claramente sinaladas. 

▪ B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 

relevante e as implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e con 

estruturas lingüísticas de certa 

complexidade, nunha variedade 

de lingua estándar e articulados 

a velocidade media ou normal, 

que traten de temas tanto 

concretos como abstractos 

dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, 

nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional ou 

laboral, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas  

e se poidan confirmar certos 

detalles.  

▪ B1.3. Comprender o esencial de 

conversas ou debates reais 

entre varias persoas 

interlocutoras, e de descricións e 

narracións breves reproducidas 

▪ PLEB1.1. Nas actividades de 

aula, reflexiona sobre o seu 

proceso de compresión, 

axustándoo e mellorándoo se é 

o caso, sacando conclusións 
sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na 

entoación e na velocidade da 

fala; deducindo intencións a 

partir do volume da voz do 

falante; facendo anticipacións do 

que segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo o que 

non se comprende e o que non 

se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias 

experiencias.  

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.2. Comprende 

instrucións técnicas, dadas cara 

a cara ou por outros medios, 

relativas á realización de 

actividades e normas de 

seguridade no ámbito persoal 

(por exemplo, nunha instalación 

deportiva), público (por exemplo,  

nunha situación de emerxencia), 

educativo ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita guiada a 
unha pinacoteca, ou sobre o us o 

de máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas 

informáticos). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

por medio de dispositivos 

multimedia (radio, televisión, 

vídeo, internet, etc.), expresadas 

nunha linguaxe sen sentidos 

implícitos nin usos idiomáticos. 

▪ B1.4. Comprender o sentido 

xeral, a información esencial, os 

puntos principais e os detalles 

máis relevantes de textos orais 

transmitidos por medios 

técnicos, claramente 

estruturados e en lingua 

estándar, articulados a  

▪ velocidade lenta, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas  

e se poida volver escoitar o que 

se dixo.  

▪ B1.5. Recoñecer as fórmulas de 

contacto social e as normas de 

cortesía, e as utilizadas para 

iniciar e terminar o discurso, así 

como a intención comunicativa 

das persoas que as utilizan en 
situacións comunicativas 

variadas, relativas a temas 

coñecidos ou de interese 

persoal, emitidos en lingua 

estándar, nun rexistro neutro, 

formal ou informal, que conteñan 

variedade de expresións, 

estruturas e locucións 

idiomáticas frecuentes, e termos  

habituais e cultos de uso común 

non especializados. 

▪ B1.6. Distinguir e aplicar á 

comprensión do texto oral as 

funcións e os significados 

específicos xeralmente 

asociados a diversas estruturas 

sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de 

comunicación (por exemplo, 

unha estrutura interrogativa para 

dar unha orde).  

▪ B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou 

discusións en que se traten 

temas cotiáns xerais ou do seu 

interese (necesidades materiais, 

sensacións físicas e 

sentimentos, opinións e 

experiencias persoais) 

relacionados co traballo, os 

estudos e o tempo de lecer, se 

as persoas participantes 

articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 

estándar, e se non hai 

interferencias acústicas.  

▪ B1.8. Recoñecer os significados 

e as intencións comunicativas 

▪ PLEB 1.3. Comprende, nunha 

conversa formal na que 

participa, no ámbito educativo ou 

ocupacional, información 

detallada e puntos de vista e 

opinións sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e procedementos 

cotiáns e menos habituais, 

sempre que poida expor 

preguntas para comprobar que 

comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns 

detalles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.4. Comprende as ideas 

principais e detalles relevantes 

dunha presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da súa 

especialidade, sempre que o 
discurso estea articulado de 

maneira clara e en lingua 

estándar (por exemplo, unha 

presentación sobre a 

organización da universidade 

noutros países). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende os puntos 

principais e detalles relevantes 
na maioría de programas de 

radio e televisión relativos a 

temas de interese persoal ou da 

súa especialidade (por exemplo, 

entrevistas, documentais, series  

e películas), cando se articulan 

de forma relativamente lenta e 

cunha pronuncia clara e 

estándar, e que traten temas 

coñecidos ou do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Identifica os puntos 

principais e detalles relevantes 

dunha conversa formal ou 

informal de certa duración entre 

dúas ou máis persoas 

interlocutoras, que se produce 

ao seu ao redor, sempre que as 

condicións acústicas sexan 

boas, o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso 

moi idiomático da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.7. Identifica os puntos 

principais e detalles relevantes 

dunha conversa formal ou 

informal de certa duración entre 

dúas ou máis persoas 

interlocutoras, que se produce 
ao seu ao redor, sempre que as 

condicións acústicas sexan 

boas, o discurso estea 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

expresas de patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e máis 

específicos, así como algunhas 

de carácter implícito (incluíndo o  

interese ou a indiferenza), cando 

a articulación é clara. 

▪ B1.9. Perseverar por acceder ao 

sentido do texto oral (cambiando 

o tipo de escoita, pedindo axuda 

ou escoitando varias veces os 

textos gravados) aínda que en 
ocasións e mesmo con 

frecuencia, as hipóteses de 

significado do texto oral non 

poidan ser verificadas con 

claridade. 

estruturado e non se faga un uso 

moi idiomático da lingua. 

▪ PLEB1.8. Comprende, nunha 

conversa informal ou nunha 
discusión na que participa, tanto 

de viva voz como por medios 

técnicos, información específica 

relevante sobre temas xerais ou 

do seu interese, e capta 

sentimentos como a sorpresa, o 

interese ou a indiferenza, 

sempre que as persoas 

interlocutoras eviten un uso moi 

idiomático da lingua e se non 

haxa interferencias acústicas.  

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.9. Entende, en 

transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, a exposición 

dun problema ou a solicitude de 

información respecto desta (por 

exemplo, no caso dunha 

reclamación), sempre que poida 

pedir confirmación sobre algúns 

detalles. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o 
destinatario e a finalidade e da 

produción ou da interacción. 

– Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 

idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica. 

– Adecuar o texto ao 

destinatario, ao contexto e á 
canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso 
adecuados a cada caso e 

escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para 

lograr a intención 
comunicativa. 

– Activar os coñecementos 

previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 
memorizados. 

– Execución: 

– Expresar a mensaxe con 

claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente 

e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto.  

– Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 

desta) ou a mensaxe (facer 

▪ B2.1. Facer un uso consciente 

dos patróns sonoros acentuais, 

rítmicos e de entoación de 

carácter xeral, para expresar 

distintos significados segundo as  

demandas do contexto. 

▪ B2.2. Amosar a fluidez necesaria 

para manter a comunicación e 

garantir o obxectivo 

comunicativo principal da 

mensaxe, aínda que poida haber  

algunhas pausas, para buscar 

palabras e vacilacións na 

expresión dalgunhas ideas máis 

complexas. 

▪ B2.3. Adecuar a produción do 

texto oral ás funcións 

comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun 

repertorio de expoñentes 

habituais, os máis adecuados ao 

propósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de 

presentación e organización da 

información, entre outros, o 

reforzo ou a recuperación do 

tema. 

▪ B2.4. Producir textos atendendo 
á súa planificación e utilizando 

estratexias de comunicación 

como o uso de circunloquios, 

▪ PLEB2.1. Participa con eficacia 

en conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas que 

describe con certo detalle feitos ,  

experiencias, sentimentos e 

reaccións, soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a sentimentos 

como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, así 
como o argumento de libros e 

películas, indicando as súas 

reaccións; ofrece e interésase 

por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai 

comprensibles as súas opinións 

ou reaccións respecto das 

solucións posibles de problemas 

ou cuestións prácticas; expresa 

con amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e explica 
e xustifica as súas opinións e os  

seus proxectos. 

 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB.2.2. Desenvólvese con 

eficacia en transaccións e 

xestións que xorden mentres 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

concesións no que realmente 

lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar  
linguaxe prefabricada, etc.) e 
apoiarse neles. 

– Cooperar na interacción con 

outras persoas, verificando a 
comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das 

tarefas de comunicación. 

– Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Substituír palabras por  

outras de significado 

parecido. 

– Definir ou parafrasear 

un termo ou unha 

expresión. 

– Pedir axuda ou 

clarificación. 

– Paralingüísticos e 
paratextuais: 

– Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar 

accións que aclaran o 

significado. 

– Usar linguaxe corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, e 

proxémica). 

– Usar sons 

cuasilingüísticos. 

– Usar os elementos 

prosódicos (pausas, 
ritmo e entoación) 

como substitutos dos 

marcadores 

discursivos para 

indicarlle á persoa 

destinataria ou oínte 

as partes do discurso 

que deben ser 

cointerpretadas. 

paráfrases ou substitucións 

léxicas que permiten sacar 

proveito dos medios lingüísticos 

dispoñibles. 

▪ B2.5. Construír textos 

coherentes e ben estruturados 

sobre temas de interese persoal,  

ou asuntos cotiáns ou menos 

habituais, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de 

cohesión máis comúns, e 
amosando un control razoable 

de expresións e estruturas, e un 

léxico de uso frecuente,  de 

carácter tanto xeral como máis 

específico.  

▪ B2.6. Coñecer, seleccionar con 
atención e saber aplicar con 

eficacia as estratexias 

adecuadas para producir textos 

orais de diversos tipos e de certa 

lonxitude, tentando novas 

formulacións e combinacións 

dentro do propio repertorio, e 

corrixindo os erros (por exemplo,  

en tempos verbais, ou en 

referencias temporais ou 

espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 

interlocutora indica que hai un 

problema. 

▪ B2.7. Realizar una presentación 

oral planificada de certa 
lonxitude sobre temas xerais e 

educativos propios da idade e do 

nivel de estudos, nunha 

secuencia lineal, apoiándose en 

notas e elementos gráficos, e 

respondendo a preguntas 

complementarias de carácter 

previsíbel. 

▪ B2.8. Amosar certa flexibilidade 

na interacción polo que respecta 

aos mecanismos de toma e 

cesión do quenda de palabra, a 

colaboración coa persoa 

interlocutora e o mantemento da 

comunicación, aínda que poida 

que non sempre se faga de 

maneira acertada. 

viaxa, organiza a viaxe ou trata 

coas autoridades, así como en 

situacións menos habituais en 

hoteis, tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, estudo 

ou traballo (por exemplo, para 

facer reclamacións), expondo os  
seus razoamentos e puntos de 

vista con claridade e seguindo 

as convencións socioculturais 

que demanda o contexto 

específico. 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.3. Segue unha 

entrevista cun patrón estruturado 

de preguntas establecido con 
anterioridade, realizando 

preguntas complementarias ou 

respondendo a elas, sempre que 

se manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.4. Compensa as 

carencias lingüísticas con certa 

naturalidade pedíndolle axuda 
ao seu interlocutor, e mediante 

procedementos lingüísticos, 

como a paráfrase ou a 

explicación, e paralingüísticos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.5. Fai presentacións ben 

estruturadas e de certa duración 

sobre un tema educativo (por 

exemplo, o deseño dun aparello 

ou dispositivo, ou sobre unha 
obra artística ou literaria), coa 

suficiente claridade como para 

que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do 

tempo e cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoable precisión, e responde a 

preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade normal. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.6. Inicia, mantén e 

finaliza espontaneamente con 

certa seguridade conversas e 

discusións cara a cara sobre 

temas cotiáns de interese 

persoal ou pertinentes para a 

vida diaria, comunicándose cun 

repertorio lingüístico sinxelo, 

aínda que ás veces precise facer 
pausas para pensar o que quere 

dicir. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.7. Toma parte 

adecuadamente, aínda que ás 

veces teña que pedir que lle 

repitan ou aclaren algunha 

dúbida, en conversas formais, 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotiáns e 

menos habituais nestes 
contextos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con 

claridade, e xustificando con 

certo detalle e de maneira 

coherente as súas opinións, os 

seus plans e as súas suxestións  

sobre futuras actuacións. 

▪ PLEB.2.8. Coopera na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando 

activamente na realización das 

tarefas de comunicación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ m 

▪ n 

 

 

 

▪ B3.1. Estratexias de 

comprensión:  

– Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema (coñecementos previos 

sobre o contido de que se trate) a 
partir da información superficial e  

paratextual: proveniencia do texto, 
imaxes, organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 

superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes e 
implicacións).  

– Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión a el.  

– Formulación de hipóteses sobre o 
contido e o contexto.  

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de 
elementos significativos, 

lingüísticos e paratextuais. 

– Identificación das palabras clave. 

– Recoñecemento da información 
esencial que o texto proporciona e 

que é necesaria para lograr o 
obxectivo de lectura. 

– Supresión de informacións pouco  

relevantes (redundantes, de 
detalle e pouco pertinentes) pa ra  

o obxectivo de lectura 

– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 

▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as  

estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes  

do texto, a información, as ideas  

e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 

sinalizadas. 

▪ B3.2. Distinguir tanto a función 

ou as funcións comunicativas 

principais do texto como as 

implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 

intencións comunicativas 

derivadas do uso de expoñentes 

das devanditas funcións, e 

identificar os propósitos 

comunicativos xerais asociados 

a distintos formatos, patróns e 

estilos discursivos típicos. 

▪ B3.3. Identificar as ideas 

principais, a información 

relevante e as implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e con 

estruturas lingüísticas de certa 

complexidade, nunha variedade 

de lingua estándar e que traten 
temas tanto abstractos como 

concretos dentro do propio 

campo de especialización ou 

interese, nos ámbitos persoal, 

público, educativo ou 

ocupacional ou laboral, sempre 

que se poidan reler as seccións 

▪ PLB3.1. Nas actividades de aula, 

explica como utiliza diferentes 

estratexias para comprender o 

texto, como a identificación da 

intención comunicativa, a 

anticipación da información a 

partir dos elementos textuais e 
non textuais, o uso do contexto, 

a aplicación de regras de 

formación de palabras para 

inferir significados ou o apoio na 

organización da información e no 

tipo de texto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB3.2. Comprende o sentido 

xeral, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en 

noticias e artigos xornalísticos 

ben estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidade ou do seu 

interese, redactados nunha 

variante estándar da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Entende, en manuais, 

enciclopedias e libros de texto, 

en soporte tanto impreso como 

dixital, información concreta para 

a resolución de tarefas da clase 

ou traballos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como 

información concreta relacionada 

con cuestións prácticas ou con 

temas do seu interese educativ o  

ou ocupacional, en páxinas web 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

elementos.  

– Revisión e recapitulación continua 

e autointerrogación sobre a 
comprensión. 

 

difíciles. 

▪ B3.4. Distinguir e aplicar á 

comprensión do texto escrito as 

funcións e os significados 

específicos xeralmente 

asociados a diversas estruturas 

sintácticas de uso común, 

segundo o contexto de 

comunicación (por exemplo, 

unha estrutura interrogativa para 

dar unha orde). 

▪ B3.5. Ler con fluidez textos de 

ficción e literarios 

contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos 

propios intereses e as 

necesidades no ámbito persoal, 

público e educativo, ben 
estruturados en rexistro estándar 

da lingua, e escritos de xeito 

claro e sinxelo. 

▪ B3.6. Comprender 

correspondencia persoal breve 
en papel ou soporte dixital, 

redactada en lingua estándar e 

clara, que narre e describa 

acontecementos, sentimentos 

básicos ou desexos.  

e outros textos informativos 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

▪ PLEB3.4. Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade dentro 

da súa área de interese ou da 

súa especialidade, sempre que 

poida volver ler as seccións 

difíciles (por exemplo, sobre 

cómo redactar un traballo 

educativo seguindo as 

convencións internacionais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.5. Comprende 

información relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas ou 

compañías de servizos (por 

exemplo, carta de admisión a un 

curso). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Entende detalles 

relevantes e implicacións de 

anuncios e material de carácter 

publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal e educativo (por  

exemplo, folletos, prospectos, 

programas de estudos 

universitarios). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Segue sen dificultade 

a liña argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da lingua, e 

comprende o carácter dos 

personaxes e as súas relacións, 

cando uns e outras están 

descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.8. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes 

en foros e blogs, nas que se 

transmiten información e ideas, 

se pregunta sobre problemas e 

se explican con razoable 
precisión, e se describen de 

maneira clara e detallada, 

experiencias, 

sentimentos,reaccións, feitos, 

plans e aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Mobilizar e coordinar as 

propias competencias xerais e  
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o 

que se sabe sobre o tema e o 
que se pode ou se quere dicir , 

xerar ideas posibles, etc.)  

– Procurar e usar 
adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

– Execución: 

– Elaborar un borrador. 

– Estruturar o contido do texto. 

– Organizar o texto en 

parágrafos abordando en cada 
un unha idea principal do texto 

e entre todos conformar o 
significado ou idea global 

deste.  

– Considerar as propiedades 

textuais de coherencia, 
cohesión e adecuación. 

– Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto.  

– Reformular a tarefa 
(emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que 

realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Apoiarse en sacar o máximo 

partido dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada", como frases 
feitas ou locucións).  

– Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, educativo 

e profesional.  

– Descrición e apreciación de 
calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 
actividades, procedementos e 

procesos. Narración de 
acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición 
de estados e situacións 

presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a  

curto, medio e longo prazo. 

– Intercambio de información, 
indicacións, opinións, crenzas e 

puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 

incredulidade.  

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas para elaborar textos 

escritos de estrutura clara e de 

certa lonxitude, por exemplo, 

desenvolvendo os puntos 

principais e ampliándoos coa 

información necesaria, a partir 

dun guión previo. 

 

▪ B4.2. Escribir, en calquera 

soporte, textos de estrutura clara 
sobre una serie de temas xerais 

e máis específicos relacionados 

cos propios intereses ou as 

especialidade, facendo 

descricións co suficiente detalle ;  

redactando en palabras propias, 

e organizando de maneira 

coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fontes, e 

xustificando as propias opinións 

sobre temas xerais, ou máis 
específicos, utilizando elementos 

de cohesión e coherencia e un 

léxico de uso común, ou máis 

específico, segundo o contexto 

de comunicación. 

▪ B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito ás funcións 

comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun 

repertorio de expoñentes 

habituais, os máis adecuados ao 

propósito comunicativo, e os 

patróns discursivos típicos de 

presentación e organización da 

información, entre outros, o 

reforzo ou a recuperación do 

tema. 

▪ B4.4. Utilizar con razoable 

corrección as estruturas 

morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o discurs o 

estea ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou 

funcións comunicativas 

correspondentes. 

▪ B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso ou 

dixital, de xeito coidado (con 

atención ás marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra clara, etc.) 

atendendo non só á corrección 

ortográfica da palabra, senón 

tamén ao uso de maiúsculas e 

minúsculas, e signos de 

puntuación. 

▪ B4.6. Elaborar resumos e 

▪ PLEB4.1. Escribe, en calquera 

soporte, informes breves nos 

que dá información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos habitual 

(por exemplo, un problema 

xurdido durante unha viaxe), 

describindo co detalle suficiente 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos nunha 

secuencia coherente; explicando 
os motivos de certas accións, e 

ofrecendo opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre o 

asunto e sobre futuras liñas de 

actuación. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.2. Nas tarefas de 

expresión escrita, produce 

habitualmente textos coherentes, 

con cohesión e adecuados aos 

fins funcionais, con razoable 

corrección tanto ortográfica 

como de puntuación, na orde 

das palabras e na presentación 
do escrito (marxes, espazos de 

interliña, uso de maiúsculas e 

minúsculas, etc.)  

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.3. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, educativa 

ou laboral (por exemplo, para 

tomar parte nun concurso 

internacional, ou para solicitar 

unhas prácticas en empresas). 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.4. Escribe, nun formato 

convencional e en calquera 

soporte, un currículo detallando 

e ampliando a información que 

considera relevante en relación 
co propósito e o destinatario 

específicos. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Toma notas, facendo 

unha lista dos aspectos 

importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un 

breve resumo coa información 

esencial, sempre que o tema 

sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se 

articule con claridade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes que 
▪ CCL 

▪ CAA 
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– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a promesa, 
a orde, a autorización e a 

prohibición, a exención e a 
obxección. 

– Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, o eloxio, a  
admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 

sorpresa, e os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da 

comunicación e organización do 
discurso. 

– Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a  

curto, a medio e a longo prazo. 

– Intercambio de información, 
indicacións, opinións, crenzas e 

puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 

incredulidade.  

– Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a promesa, 

a orde, a autorización e a 
prohibición, a exención e a 

obxección. 

– Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o eloxio, a  

admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 

sorpresa, e os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da 

comunicación e organización do 
discurso. 

▪ B4.2. Estruturas sintáctico-

discursivas. 

▪ B4.3. Léxico escrito común e 

máis especializado (produción), 

dentro das propias áreas de 

interese nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional, 

relativo á descrición de persoas 

e obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e 

acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, 

educativas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e 

servizos; lingua e comunicación 

intercultural; ciencia e 

tecnoloxía; historia e cultura. 

▪ B4.4. Revisión: 

– Identificar problemas, erros e 

sintetizar información e 

argumentos partindo de 

diferentes fontes, e escribir notas 

recapitulativas, con claridade, 

exactitude, coherencia e 

fidelidade ao texto orixinal. 

▪ B4.7. Escribir cartas formais e 

informais a persoas ligadas ao 

seu ámbito persoal e profesional 

nas que pide ou transmite 

información sinxela de carácter 

inmediato, salientando os 

aspectos que se consideran  

importantes, empregando a 

estrutura e características 

propias deste tipo de texto 

(cabeceira, despedida, sinatura, 

marxes, etc.). 

transmite e solicita información 

relevante e opinións sobre 

aspectos persoais, educativos u 

ocupacionais, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.7. Escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs nos 

que transmite información e 

ideas sobre temas abstractos e 

concretos, comproba 

información e pregunta sobre 

problemas e explícaos con 

razoable precisión, e describe, 
de maneira detallada, 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e unha 

serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses 

ou a súa especialidade. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera 

soporte, cartas formais dirixidas 

a institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas que 

dá e solicita información 

relevante, e expresa puntos de 

vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, educativo ou laboral, 

respectando as convencións 

formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

repeticións.  

– Prestar atención ás convencións 

ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

– Realizar a escritura definitiva. 

– Presentar o texto de forma 

coidada (marxes, limpeza, tamaño 
da letra adecuado, uso normativo  
de maiúsculas e minúsculas, etc.) 

 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ p 

 

▪ B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación: 

– Discriminación e uso dos trazos 

fonéticos que distinguen fonemas 
(trazos distintivos como 

sonoridade, nasalidade e apertura 
de vogais). 

– Recoñecemento e produción de 

unidades maiores do nivel fón i co 
(secuencia acentual das 

palabras). 

– Recoñecemento e uso 
comprensible dos elementos 

prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

– Recoñecemento de palabras e 

frases de uso coloquial común 
emitidas con procedementos 
básicos de redución fonética. 

▪ B5.3. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas da 

palabra, da oración e do 

enunciado (punto, coma, punto e 

coma, comiñas, paréntese, 

signos de interrogación, signos 

de exclamación, puntos 

suspensivos e guión). 

▪ B5.4. Coñecementos 

morfosintácticos e discursivos: 

– Recoñecemento e uso de 
elementos morfosintácticos que 
permiten recoñecer, formular e 

organizar distintos tipos de texto. 

– Recoñecemento e uso de 
elementos, categorías, clases, 

estruturas, procesos e relacións 
gramaticais habituais en distinto s 

tipos de discurso. 

▪ B5.5. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

– Convencións sociais, normas de 

cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal.  

– Actitude receptiva e respectuosa 
cara ás persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas que 

falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

▪ B5.1. Discriminar e producir con 

certa fluidez patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e máis 

específicos, recoñecendo e 

dándolles os significados e as 

intencións comunicativas 

desexados. 

▪ B5.2. Utilizar eficazmente os 

compoñentes fonéticos, léxicos, 

estruturais e funcionais básicos 

da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de 

comunicación. 

▪ B5.3. Reproducir os patróns 

ortográficos, de puntuación e de 

formato de uso común, e algúns 
de carácter máis específico (por 

exemplo, indicacións para 

acoutar información, como 

parénteses ou guións), con 

corrección na maioría das 

ocasións; saber manexar 

procesadores de textos para 

resolver dúbidas ortográficas nos 

textos producidos en formato 

electrónico, e utilizar con eficacia 

as convencións de escritura que 
rexen na comunicación por 

internet. 

▪ B5.4. Coñecer e aplicar os 

trazos socioculturais e 

sociolingüísticos salientables das 

comunidades en que se utiliza a 
lingua meta, e as súas 

diferenzas con respecto ás 

culturas propias, relativas a 

situacións cotiás e menos 

habituais no ámbito persoal, 

público, educativo e ocupacional 

ou laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

interpersoais, de xerarquía e 

entre grupos, o comportamento 

(posturas e acenos, expresións 
faciais, uso da voz, contacto 

visual e códigos proxémicos), as  

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de aula 

facendo un uso espontáneo da 

lingua estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e transfire 

á lingua estranxeira 
coñecementos e estratexias de 

comunicación adquiridas noutras  

linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.2. Utiliza as normas 

ortográficas sen erros moi 

significativos e para estruturar o 

texto, ordenar as ideas e 

xerarquizalas en principais e 
secundarias, e utiliza o correct or  

informático para detectar e 

corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB5.3. Utiliza a lingua 

estranxeira como instrumento de 

acceso á información procedente 

de diversas fontes (biblioteca, 
internet, etc.) e como ferrament a 

de aprendizaxe de contidos 

diversos, e, durante as 

actividades de aula, en 

situacións de comunicación reais  

ou simuladas, como medio de 

comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias, 

linguas e culturas distintas, 

evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

▪ PLEB5.4. Explica valores e 

comportamentos propios dunha 

cultura a membros de outra 

diferente, consciente da 

importancia desta actividade de 

mediación intercultural. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.5. Coñece algúns 

aspectos significativos históricos 

xeográficos e de produción 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B5.6. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 

integrada. 

– Participación en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 
transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando 

positivamente as competencias 
que posúe como persoa 

plurilingüe. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-

discursivas propias de cada 

idioma.  

▪ B5.8. Funcións comunicativas:  

– Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, educativo 
e profesional.  

– Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 
procesos.  

– Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a  
curto, a medio e a longo prazo.  

– Intercambio de información, 

indicacións, opinións, crenzas e 
puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  

– Expresión da curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, a 

confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 

incredulidade.  

– Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a promesa, 

a orde, a autorización e a 
prohibición, a exención e a 

obxección.  

– Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o eloxio, a  

admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 

sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

– Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses.  

– Establecemento e xestión da 

comunicación e organización do 
discurso.  

▪ B5.9. Léxico: 

– Recoñecemento e uso do léxico 
común e máis especializado 

relacionado con contidos 
educativos correspondentes e d e  

interese nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional , 

relativo á descrición de persoas e  

convencións sociais (actitudes, 

valores e tabús), os costumes e 

os usos, e actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente ás 

características das persoas 

interlocutoras e da situación 
comunicativa na produción do 

texto oral e escrito. 

▪ B5.5. Amosar interese por 

establecer relacións entre a 

cultura propia e a cultura da 
lingua meta para cumprir o papel  

de intermediación cultural, e 

abordar con eficacia a resolución 

de malentendidos interculturais, 

esforzándose por superar 

comparacións ou xuízos 

estereotipados. 

▪ B5.6. Utilizar con razoable 

corrección as estruturas 

morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de uso 

común co fin de que o discurso 

estea ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou as 

funcións comunicativas. 

▪ B5.7. Coñecer e saber 

seleccionar e utilizar léxico oral e  

escrito común e máis 

especializado cando se conta 

con apoio visual ou contextual, 

relacionado cos propios 
intereses e as propias 

necesidades nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, e 

expresións e modismos de uso 

habitual. 

▪ B5.8. Resumir ou parafrasear un 

texto para facelo intelixible a 

quen necesita esta mediación 

por descoñecemento ou 

coñecemento insuficiente da 

lingua meta. 

▪ B5.9. 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. 

cultural dos países onde se fala 

a lingua estranxeira, obtendo a 

información por diferentes 

medios, entre eles a biblioteca, 

internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

▪ PLEB5.6. Produce textos orais  e 

escritos en diferentes soportes 

suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao 

propósito comunicativo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.7. Exprésase oralmente 

e por escrito, en diferentes 

soportes, con certa densidade 

léxica, evitando repeticións 

innecesarias co uso de 

sinónimos e palabras de 

significado próximo, e recoñece 

un léxico máis especializado se 

conta con apoio visual ou 

contextual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.8. Realiza actividades de 

mediación lingüística (reformula 

o sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo comprensible 

a persoas interlocutoras que 

descoñecen a lingua en que se 

produce, escribe o resumo dun 

debate oral ou un artigo lido 

noutra lingua, fai unha 

exposición oral a partir de notas ,  

cambia de modalidade 
semiótica, como do texto ao 

esquema, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.9. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que s e 

utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

obxectos, o tempo e o espazo, 

estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, 

educativas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e servizos; 

lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía ; 

historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de 
expresións fixas frecuentes 

(locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos como "Está libre 

esta cadeira?" ou "Podo...?", 
colocacións, frases feitas e léxico 

propio de temas relativos a feitos 
de actualidade. 

– Recoñecemento e uso de 

antónimos e sinónimos, e de 
procedementos de formación de 

palabras mediante recursos de 
derivación e de composición, e 

recoñecemento de "falsos 
amigos". 

 

 

2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

➢ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (aussi bien que); disxunción; 
oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + 

conditionnel); causa (étant donné que, vu que, comme); finalidade (pour que, 
dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); 
comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, 
moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si bien que, de telle 

manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien); 
condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + 
inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)); estilo indirecto (rapporter des 
informations). 

➢ Relacións temporais (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où). 

➢ Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!) 

➢ Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du 
tout). 

➢ Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 

➢ Expresión do tempo: presente; pasado (plus-queparfait); futuro. 

➢ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois, à cette 

époque là…); habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… 
mois/an…); incoativo (être sur le point de); terminativo (cesser de, arrêter de, 
mettre fin à qqch.). 

➢ Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade (il 
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est possible que, il se peut que); necesidade; obriga/prohibición (se voir dans 
l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/desexo (exprimer 
le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie 

que/ ça me plairait que + Subj.); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a 
fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); condicional (conditionnel 
présent) ; cortesía. 

➢ Expresión da existencia (presentativo); a entidade (artigos, nomes, pronomes 
persoais, adxectivos y pronomes demostrativos; pronomes persoais OD y OI, 
"en", "y"; proposicións adxectivais (lequel, laquelle, auquel, duquel)); a cualidade; 

a posesión (pronomes posesivos). 

➢ Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes, artigos partitivos, 

adverbios de cantidade e medidas) e o grao. 

➢ Expresión do espazo: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination 

 

 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 

 
✓ Presentarse e falar de sí mesmo 

✓ Presentar a alguén 

✓ Saudar (rexistro familiar e formal) 

✓ Pedir algo a alguén (rexistro familiar e formal) 

✓ Falar de sí mesmo (describirse, falar do seu carácter e dos seus gustos) 

✓ Falar da súa familia 

✓ Contar os momentos da vida cotiá (no instituto, coa familia,,,) 

✓ Preguntar e dicir a hora 

✓ Propoñer algo 

✓ Dar ordes 

✓ Comprar algo, preguntar o prezo e pagar 

✓ Dar ordes 

✓ Localizar 

✓ Orientarse: preguntar e dar indicacións 

✓ Pedir unha comida 

✓ Describir unha vivenda 

✓ Propoñer e aceptar unha cita 

✓ Facer suposicións 

✓ Establecer comparacións 

✓ Falar do tempo que fai 

✓ Contar algo en pasado 

✓ Falar do que vai pasar 

✓ Organizar unha viaxe e reservar as prazas 

✓ Escribir unha mensaxe a un amigo (carta, correo electrónico...) 

✓ Contar situando cronolóxicamente no tempo 
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✓ Dar indicacións temporais 

✓ Comprender un relato en pasado 

✓ Describir roupa 

✓ Entrevistar a unha persoa 

✓ Comprender e redactar un anuncio por palabras de búsqueda de traballo 

✓ Responder a unha oferta de traballo 

✓ Comprender e redactar un CV 

✓ Invitar e rexeitar unha invitación 

✓ Contar e expresar sensacións 

✓ Comprender un texto informativo 

✓ Preguntarlle a alguén sobre os seus proxectos 

✓ Presentar un proxecto 

✓ Formular hipóteses para o futuro 

✓ Comprender documentos informativos 

✓ Expresar unha opinión 

✓ Comprender unha opinión a favor ou en contra 

✓ Dar consellos 

✓ Expresar un desexo 

✓ Expresar hipóteses sobre o presente e sobre o pasado 

✓ Compender un documento de actualidade sobre un problema corrente 

✓ Expresar unha opinión 

✓ Comprender un punto de vista 

✓ Argumentar 

 

 

 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTOS DA LINGUA 

 
 Coñecementos lingüísticos 

Vocabulario 

✓ Os países e as nacionalidades 

✓ A cidade 

✓ As direccións 

✓ As horas 

✓ O carácter 

✓ A familia 

✓ A empresa 

✓ O sistema político e administrativo 

✓ A casa, os mobles 

✓ As comidas 

✓ Utensilios, ingredientes e accións para a realización dunha receita de cociña 

✓ Os sentimentos 

✓ Os medios de transporte 

✓ O traballo 
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✓ O teatro, o cine 

✓ A radio 

✓ A publicidade 

✓ Adxectivos e expresións para caracterizar a unha persoa 

✓ Adxectivos e expresións para caracterizar un obxecto 

✓ A contaminación, a ecoloxía 

✓ Os problemas sociais 

 

Gramática 

✓ Os artigos partitivos 

✓ O superlativo 

✓ O condicional. 

✓ As oracións comparativas. 

✓ Accións en curso: être en train de. 

✓ Pronomes relativos: formas simples e compostas. 

✓ Revisión de tempos verbais simples e compostos. 

✓ A formación dos adverbios. 

✓ A forma pasiva 

✓ Os pronomes demostrativos 

✓ As conxuncións (as máis usuais). 

✓ Emprego de en e y en expresións correntes. 

✓ As subordinadas temporais: quand, lorsque, en + ...-ant, après + infinitivo 
composto, au moment où, tant que, aussi longtemps que, pendant que, 
chaque fois que, aussitôt que, dès que, avant que, jusqu’à ce que, etc. 

✓ Emprego do futuro simple. 

✓ Emprego do passé composé e do imperfecto. 

✓ pluscuamperfecto 

✓ A nominalización 

✓ O presente de subxuntivo. 

✓ Devoir + infinitivo. 

✓ Il faut que + subxuntivo. 

✓ Il est indispensable/nécessaire, interdit, etc. 

✓ Emprego do imperativo e do infinitivo. 

✓ Expresión da condición: si, au cas où, à condition que, à moins que, pourvu 

que. 

✓ As relacións lóxicas. 

✓ O estilo indirecto e a concordancia de tempos. 

✓ Os verbos modais: devoir, pouvoir + infinitivo (presente e pasado). 

✓ A expresión do tempo: autrefois, il y a, ça fait, depuis longtemps, etc. 

✓ A oposición: cependant, néammoins, toutefois, tandis que, bien que, malgré, 
même si, quoique, avoir beau, qui que, quoi que, où que, tout ... 

✓ que, etc. 

✓ A consecuencia: de sorte que, si bien que, par conséquent, si … que, tant … 
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que, tellement … que, etc. 

✓ A causa: pour, par, étant donné que, puisque, comme, grâce à, du fait de, vu, 
etc. 

✓ A finalidade: pour, pour que, afin de, afin que, etc. 

✓ A expresión do acordo ou do desacordo: être pour, être contre. 

✓ A argumentación: d'abord …, ensuite …, enfin, d’une part …, d’autre part …, 
par ailleurs, soit … soit,  premièrement … deuxièmement ..., etc. 

✓ A opinión: ce qui me plaît, ce que je déteste,  il n’est pas question de, il est 

évident que, c’est peut-être dû à,  je suis frappé(e) par, etc. 

 

 Reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe 

✓ Selección, organización e uso autónomo de recursos para a aprendizaxe 
como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e recursos dixitais e 
informáticos. 

✓ Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico e 
as estruturas lingüísticas. 

✓ Reflexión sobre as estratexias utilizadas para mellorar as producións propias 

e para comprender máis eficazmente as realizadas por outras persoas. 

✓ Identificación das causas dos propios erros, considerándoos parte natural de 
todo proceso de aprendizaxe e uso autónomo de estratexias de 
autocorrección e de reparación, e máis interese por superalos. 

✓ Esforzo por lograr unha progresiva espontaneidade no emprego da lingua á 
hora de realizar as tarefas de aprendizaxe. 

✓ Participación activa nas tarefas de aprendizaxe amosando iniciativa, 

creatividade, e confianza nas propias posibilidades. 

✓ Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto 
da aula e fóra dela, recorrendo ás tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

✓ Interese polo enriquecemento persoal e profesional que supón o 
coñecemento da lingua estranxeira. 

✓ Recoñecemento da importancia de contrasta-las linguas coñecidas como 

medio para unha aprendizaxe máis eficaz. 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ Comparación coa propia lingua e identificación das diferenzas e dos puntos 
comúns. 

✓ Observación e recordo dos tres tipos de construción sintáctica da 
interrogación (inversión, entoación, Est-ce que…) con ou sen pronome 
interrogativo. 

✓ Observación, recordo, afondamento e síntese das regras de formación do 

presente, pasado, futuro e imperativo dos verbos das tres conxugacións e das 
regras de concordancia dos diferentes tipos de adxectivos cualificativos. 

✓ Observación das diferentes estruturas  de « a obriga». 

✓ Observación da colocación da partícula negativa pas nas formas de presente, 
de pasado, de futuro e de imperativo. 
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✓ Reflexión sobre a noción de futuro e as diferentes formas para expresala. 

✓ Observación da construción da cadea sintáctica coas diferentes negacións. 

✓ Comparación entre as frases con presente e con passé composé na forma 
negativa (lugar do « ne» e do « pas » ou plus / rien / personne / jamais). O 
cambio de orde no caso específico de rien e personne en posición de 

suxeito. 

✓ Reflexión e síntese sobre o lugar dos pronomes persoais complementos 
directos e indirectos nas diferentes estruturas verbais e comparación coa 
propia lingua. 

✓ Regra de uso dos adxectivos e pronomes posesivos e demostrativos 

✓ Os comparativos dun nome, un verbo, ou un adxectivo. 

✓ A formación dos superlativos máis frecuentes. 

✓ As diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, ne personne, ne plus, ne 
pas 

✓ O emprego dos adverbios 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Socialización en francés: reutilización do francés para comunicar en tándem e 

en grupos na clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

✓ Creatividade, humor e expresión dun mesmo. 

✓ A imaxinación e a creatividade, imaxinar a evolución das cousas no futuro 
segundo o pasado e o presente. 

✓ Observación de detalles concretos. Sínteses dos coñecementos. 

✓ Uso das fichas de adestramento individual (Caderno persoal). 

✓ Valorar a educación na clase e  un comportamento cívico en xeral. 

✓ Abstracción, formulación de regras de funcionamento da lingua. 

✓ Falar dun mesmo, da súa nenez.Valoración do pasado, consciencia da 
velocidade dos cambios. 

✓ Cantar para aprender mellor. 

✓ Toma de palabra en público, seguridade, coherencia, a voz, o corpo, a 
comunicación.     

✓ Actitude reflexiva sobre a organización da lingua francesa e os seus sub-

sistemas orais e escritos, e as súas diferenzas coa lingua propia. 

✓ Confianza nun mesmo e nas súas posibilidades. Sensibilidade poética. 

✓ Hábitos de reflexión sobre os propios métodos de traballo e a propia maneira 
de pensar. 

✓ Utilización normalizada do francés tanto na lingua oral coma na escrita, como 
lingua de comunicación habitual na clase. 

 

 

 BLOQUE 5: DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL 

 

✓ Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural española e europea, 
e aceptación da pertenza a unha sociedade pluricultural, evitando actitudes 

etnocéntricas e androcéntricas. 

✓ Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación e a comunicación 
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con persoas pertencentes a outras culturas. 

✓ Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua 
estranxeira utilizando soporte papel ou tecnoloxías da comunicación que 
permiten os intercambios orais e escritos. 

✓ Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de rexistros, de 

marcadores lingüísticos de relacións sociais, de exclamacións e interxeccións 
e das normas de cortesía en situacións concretas de comunicación. 

✓ Establecemento de relacións entre a cultura propia e a cultura propia da 
lingua estranxeira para cumprir o papel de intermediación cultural, abordando 
con eficacia a resolución de malentendidos interculturais e esforzándose por 

superar relacións estereotipadas. 

✓ Monumentos e paisaxes de Francia 

✓ O sistema escolar en Francia 

✓ O calendario escolar 

✓ A organización política e administrativa en Francia 

✓ Festas tradicionais e festas francófonas 

✓ Personaxes famosos (literarios, históricos, cantantes, deportistas o 
póliticos...): G. Flaubert, A. Camus, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon, 
Maupassant, François Hollande 

✓ A cidade de París 

✓ A vida nun campus universitario 

✓ Os impresionistas 

✓ A francofonía e as Antillas 

✓ As cadeas de televisión 

✓ A defensa do medioambente 

✓ Os problemas sociais 

✓ A música en Francia, por exemplo G Brassens, o rap (MC Solaar), o raï 
(Khaled, Cheb Mami)…. 

✓ As novas tecnoloxías 

✓ Omundo da prensa e literatura 

✓ O medioambente e os recursos 

✓ A gastronomía 

 
 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

97 

 

2º BACHARELATO  (1ºLingua) 

 

1. TABOA DE REFERENCIA 2º BACHARELATO 

 

 Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo de escoita 

necesario para realizar a tarefa (glob a l, 
selectiva, detallada, etc.). 

– Identificación do tipo textual, adaptando  
a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais, detalles relevantes e 

implicacións). 

– Formulación de hipóteses sobre o 
contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B1.2. Recoñecemento dos 

marcadores conversacionais máis 

habituais: verificadores, expresivos, 

apelativos e fáticos. 

▪ B1.2. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

adecuadas para 

comprender o sentido xeral; 

a información esencial; os 

puntos principais; os 

detalles relevantes; 
información, ideas e 

opinións tanto implícitas 

como explicitas do texto, 

formuladas de maneira 

clara; e matices como a 

ironía ou o humor, ou o uso 

poético ou estético da lingua 

cando a imaxe facilita a 

comprensión. 

▪ B1.3. Distinguir e aplicar á 

comprensión do texto oral 

as funcións e os 

significados específicos 

xeralmente asociados a 

diversas estruturas 

sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 

comunicación (por exemplo,  

estrutura interrogativa para 

expresar admiración). 

▪ B1.4. Comprender o 

esencial de conversas ou 
debates sobre temas 

educativos ou profesionais 

da súa área de interese, 

desenvolvidos nunha 

linguaxe sen usos 

idiomáticos, e extraer 

información específica 

relevante aínda que non se 

comprenda a totalidade dos 

textos. 

▪ B1.5. Recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas expresas de 

patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de 

uso común e máis 
específicos, así como 

algunhas de carácter 

implícito (incluíndo a ironía 

e o humor), cando a 

articulación é clara. 

▪ B1.6. Ientificar as ideas 
principais, información 

▪ PLEB1.1. Comprende 

instrucións, anuncios, 

declaracións e mensaxes 

detalladas, dados cara a cara ou 

por outros medios, sobre temas 

concretos, en linguaxe estándar 

e a velocidade normal (por 
exemplo, declaracións ou 

mensaxes institucionais).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.2. Identifica as ideas 

principais, os detalles relevantes 

e as implicacións xerais de 

conversas e debates 

relativamente extensos e 

animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na 

súa presenza, sobre temas 

xerais, de actualidade ou do seu 

interese, sempre que o discurso 

estea estruturado e non se faga 

un uso moi idiomático da lingua. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Comprende, en 

debates e conversas informais 
sobre temas habituais ou do seu 

interese, a postura ou punto de 

vista das persoas interlocutoras, 

así como algúns sentidos 

implícitos e matices como a 

ironía ou o humor. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.4. Comprende, nunha 

conversa formal na que participa, 

no ámbito educativo ou 
ocupacional, información 

detallada e puntos de vista e 

opinións sobre temas da súa 

especialidade e relativos a liñas 

de actuación e outros 

procedementos abstractos, 

sempre que poida confirmar o 

que o interlocutor quixo dicir e 

conseguir aclaracións sobre os 

aspectos ambiguos. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende a liña 

argumental, as ideas principais, 

os detalles relevantes e as 

implicacións xerais en 

presentacións, conferencias ou 

seminarios de certa extensión e 

complexidade sobre temas 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

detallada e implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados 

e lingüisticamente 

complexos, nunha 

variedade de lingua 

estándar e articulados a 
velocidade normal, que 

traten temas tanto concretos 

como abstractos, incluso s e 

son de carácter técnico 

cando estean dentro do 

propio campo de 

especialización ou de 

interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

laboral/profesional, sempre 

que as condicións acústicas  
sexan boas e se poidan 

confirmar certos detalles. 

▪ B1.7. Comprender as ideas 

principais e as específicas 

máis relevantes de textos 
gravados ou audiovisuais 

emitidos en lingua estándar,  

con claridade na fala, e sen 

condicións externas que 

dificulten a comprensión. 

educativos ou profesionais da 

súa área de interese, tanto 

concretos como abstractos, 

sempre que haxa marcadores 

que estruturen o discurso e 

guíen a comprensión. 

▪ PLEB1.6. Comprende o contido 

da información da maioría do 

material gravado ou 

retransmitido nos medios de 

comunicación, relativo a temas 

de interese persoal, identificando 

o estado de ánimo, o ton e 

mesmo o humor do falante, 

sempre que o discurso estea 
articulado con claridade, nunha 

variedade de lingua estándar e a 

velocidade normal. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, do 
destinatario e da finalidade da 

produción ou da interacción. 

– Percepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa idea o u 

ideas principais e a súa estrutura 
básica. 

– Adecuación do texto ao destinatari o, 

ao contexto e á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso, e escollendo 
os expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa. 

– Activación dos coñecementos previos 

sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 
memorizados. 

– Execución: 

– Expresión da mensaxe con claridade 

e coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 

ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 

versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

▪ B2.1. Coñecer, seleccionar 

con coidado e saber aplicar 

eficazmente e con certa 

naturalidade as estratexias 

adecuadas para producir 

textos orais de diversos 

tipos e de certa lonxitude, 

planificando o discurso 

segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e 

a canle de comunicación; 

recorrendo á paráfrase ou a 

circunloquios cando non se 

atopa a expresión precisa, e 

identificando e corrixindo os 

erros que poidan provocar 

unha interrupción da 

comunicación. 

▪ B2.2. Construír textos claros 

e co detalle suficiente, ben 

organizados e adecuados 

ao interlocutor e ao 

propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

xerais e máis específicos 

dentro do propio campo de 
especialidade ou de 

interese, e defender un 

▪ PLEB2.1. Diferencia 

adecuadamente a produción do 

texto oral espontáneo (sintaxe 

limitada, estratexias de 

compensación, negociación do 

significado co interlocutor, etc.) 

do planificado, e considera as 

características que este 

comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 

informativa, elementos de 

cohesión, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións de 

certa duración sobre temas do 

seu interese educativo ou 

relacionados coa súa 

especialidade (por exemplo, o 

desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha 

análise de aspectos históricos, 

sociais ou económicos), cunha 

estrutura clara que axuda os 

oíntes a fixárense nos aspectos 

máis importantes, e demostrando 

seguridade á hora de contestar 

preguntas do auditorio 

formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

valorar as dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles.  

– Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolle o maior partido 

(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Cooperación na interacción con 
outras persoas, verificando a 
comprensión propia e das demais 

persoas, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de 

comunicación. 

– Compensación das carencias 
lingüísticas mediante procedementos 

lingüísticos ou paralingüísticos: 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 

significado parecido. 

– Definición ou parafrase dun 

termo ou dunha expresión. 

– Produción de 

autocorrección, falsos 

comezos, repeticións e 

circunloquios. 

– Paralingüísticos. 

– Petición de axuda ou 

clarificación.  

– Sinalización de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de accións que 

aclaran o significado. 

– Uso de linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou 

corporal, e proxémica). 

– Uso de sons 

extralingüísticos e calidades  

prosódicas convencionais. 

– Uso dos elementos 

prosódicos (pausas, ritmo e 

entoación) como substitutos 

dos marcadores discursivos  

para indicarlle á persoa 

destinataria ou oínte as 

partes do discurso que 

deben ser cointerpretadas. 

▪ B2.2. Rutinas ou modelos de 

interacción segundo o tipo de situación 

de comunicación en contextos 

informais e formais máis habituais. 

punto de vista sobre temas 

xerais ou relacionados coa 

propia especialidade, 

indicando os proles e os 

contras das opcións, así 

como tomar parte activa en 

conversas formais ou 
informais de certa lonxitude,  

desenvolvéndose cun grao 

de corrección e fluidez que 

permita manter a 

comunicación.  

▪ B2.3. Utilizar correctamente, 

sen erros que conduzan a 

malentendidos, as 

estruturas morfosintácticas,  

os patróns discursivos e os 

elementos de coherencia e 

de cohesión de uso común 

e máis específico, 

seleccionándoos en función 

do propósito comunicativo 

no contexto concreto (por 
exemplo, o uso da voz 

pasiva en presentacións de 

carácter educativo, ou de 

frases de relativo para facer  

unha descrición detallada). 

▪ B2.4. Ler en voz alta con 
énfase expresiva de xeito 

que poidan recoñecerse as 

ideas clave, utilizando o 

ritmo e as pautas para facer  

a lectura comunicativa, 

engadindo algún comentario 

persoal ao texto (aclaración 

de palabras, algún novo 

exemplo, unha alusión a 

experiencias compartidas, 

etc.) e corrixíndose con 
naturalidade no caso 

dalgunha equivocación. 

▪ B2.5. Planificar e articular o 

texto oral segundo a función 

ou as funcións 
comunicativas principais e 

secundarias en cada caso, 

seleccionando os 

expoñentes das devanditas 

funcións segundo os seus 

matices de significación, e 

os patróns discursivos dos 

que se dispón para 

presentar e organizar a 

información, deixando claro 

o que se considera 
importante (por exemplo, 

mediante estruturas 

enfáticas), ou os contrast es  

ou as digresións con 

respecto ao tema principal. 

▪ B2.6. Expresarse con 

▪ PLEB2.3. Participa con soltura 

en conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas que 

describe con detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e 

reaccións, soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente aos sentimentos 

que expresan os seus 

interlocutores; describe con 

detalle experiencias persoais e 
as súas reaccións ante elas; 

expresa con convicción crenzas ,  

acordos e desacordos, e explica 

e xustifica de maneira persuasiva 

as súas opinións e proxectos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB 2.4. Toma parte 

adecuadamente en conversas 

formais, entrevistas, reunións e 

debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e 

pedindo información relevante e 

detallada sobre aspectos 

concretos e abstractos de tem as  

cotiáns e menos habituais nestes 

contextos; explicando os motivos 

dun problema complexo e 

pedindo e dando instrucións ou 

suxestións para resolvelo; 

desenvolvendo argumentos de 

forma comprensible e 
convincente e comentando as 

contribucións dos interlocutores; 

opinando e facendo propostas 

xustificadas sobre futuras 

actuacións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 

activamente na realización das 

tarefas de comunicación, cun bo 

grao de fluidez e claridade, malia  

algúns erros esporádicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.6. Realiza unha 

entrevista cun patrón estruturado 

de preguntas establecido con 
anterioridade, formulando 

preguntas complementarias ou 

respondendo a elas, 

reaccionando ante unha resposta 

que non entenda, e 

interactuando para pedir 

repeticións e confirmar a 

comprensión mutua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

relativa facilidade e 

naturalidade, e cun grao de 

fluidez que permita 

desenvolver o discurso sen 

moita axuda do interlocutor, 

aínda que poidan darse 

algúns problemas de 
formulación que retarden 

algo o discurso ou que 

requiran expor de maneira 

distinta o que se quere dicir. 

▪ B2.7. Xestionar a 
interacción de maneira 

eficaz en situacións 

habituais, respectando e 

tomando a quenda de 

palabra con amabilidade e 

cando se desexa, e 

axustando a propia 

contribución á dos 

interlocutores, percibindo as  

súas reaccións, e 

defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 

difíciles (por exemplo, 

cando a persoa interlocutora 

acapara a quenda de 

palabra, ou cando a súa 

contribución é escasa e hai 

que encher as lagoas 

comunicativas ou animala a 

participar). 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema a partir da 
información superficial e paratextual: 

proveniencia do texto, imaxes, 
organización na páxina, títulos de 

cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva).  

– Identificación do tipo textual, adaptando  

a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes e 
implicacións). 

– Formulación de hipóteses sobre o 

contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 

 

▪ B3.1. Uso de diferentes 

estratexias de lectura como 

a identificación da intención 

comunicativa, a anticipación 

da información a partir dos 
elementos textuais e non 

textuais, o uso do context o,  

a aplicación de regras de 

formación de palabras para 

inferir significados e a 

organización da información 

e o tipo de texto. 

▪ B3.2. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

adecuadas para 

comprender o sentido xeral, 

a información esencial, os 

puntos principais, os 

detalles relevantes; 

información, ideas e 

opinións tanto implícitas 

como explícitas do texto, s e 
están claramente 

sinalizadas; e matices como 

a ironía ou o humor, ou o 

uso poético ou estético da 

lingua, formulados de xeito 

▪ PLEB3.1. Entende detalles 

relevantes e implicacións de 

anuncios e material de carácter 

publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal (por exemplo, 
carteis, folletos, pancartas ou 

grafitti), educativo (por exemplo, 

carteis científicos) ou profesional  

(por exemplo, boletíns 

informativos ou documentos 

oficiais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.2. Comprende a 

información, a intención e as 

implicacións de notas e 
correspondencia persoal en 

calquera soporte, incluídos foros 

e blogs, nos que se transmiten e 

se xustifican de xeito detallado 

información, ideas e opinións 

sobre temas concretos e 

abstractos de carácter persoal e 

dentro da súa área de interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.3. Comprende instrucións 

extensas e complexas dentro da 

súa área de interese ou a súa 

especialidade, incluíndo detalles 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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claro. 

▪ B3.3. Seguir instrucións de 

certa complexidade e 

extensión tanto do ámbito 

público como do propio da 

especialidade, aínda que 

sexa necesario apoiarse 

para a comprensión en 

soportes visuais como 

debuxos, bosquexos e 

outros.  

▪ B3.4. Identificar as ideas 

principais, información 

detallada e implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados 

e lingüisticamente 

complexos, nunha 
variedade de lingua 

estándar e que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, mesmo se son 

de carácter técnico, cando 

estean dentro do propio 

campo de especialización 

ou de interese, nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

laboral ou profesional, 

sempre que se poidan reler 

as seccións difíciles. 

▪ B3.5. Recoñecer 

globalmente e con detalle a 

liña argumental no 

tratamento do asunto 
presentado en xornais, 

revistas, guías, páxinas web 

e novelas, e distinguir entre 

información, opinión e 

persuasión, así como 

comprender en textos 

literarios as relacións entre 

os personaxes e os motivos  

que os impulsan a actuar.  

▪ B3.6. Ler con fluidez textos 

de ficción e literarios 

contemporáneos e 

relacionados cos propios 

intereses e as necesidades 

nos ámbitos persoal, 

público, educativo e laboral 

ou profesional, ben 
estruturados, en rexistro 

estándar da lingua e 

escritos sen modismos 

pouco frecuentes. 

sobre condicións e advertencias ,  

sempre que poida volver ler as 

seccións difíciles (por exemplo, 

sobre instrumentos de medición 

ou de procedementos 

científicos). 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.4. Comprende os detalles 

relevantes e as implicacións de 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas como 

universidades, empresas ou 

compañías de servizos, sobre 

temas concretos e abstractos de 

carácter persoal e educativo, 
dentro da súa área de interese 

ou a súa especialidade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.5. Entende, en textos de 

referencia e consulta, en soport e  

tanto impreso como dixital, 

información detallada sobre 

temas da súa especialidade nos 

ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como 

información concreta relacionada 

con cuestións prácticas en textos 

informativos oficiais, 

institucionais ou corporativos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.6. Comprende a 

información, as ideas e as 

opinións implícitas en noticias e 

artigos xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de certa 

lonxitude que tratan dunha 

variedade de temas de 

actualidade ou máis 

especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro da súa 

área de interese, e localiza con 

facilidade detalles relevantes 

neses textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Comprende os 

aspectos principais, detalles 

relevantes, algunhas ideas 

implícitas e o uso poético da 

lingua en textos literarios que 

presenten unha estrutura 

accesible e unha linguaxe non 

moi idiomática, e nos que o 

desenvolvemento do tema ou da 

historia, os personaxes centrais 
e as súas relacións, ou o motivo 

poético, estean claramente 

sinalizados con marcadores 

lingüísticos doadamente 

recoñecibles. 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

 

▪ B4.1.Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 

comunicativas, co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que 
se sabe sobre o tema, o que se pode 

ou se quere dicir, etc.)  

– Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, etc.) 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafo s 

abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o  

seu significado ou a idea global. 

– Discriminación das propiedades 
textuais de coherencia, cohesión e 

adecuación. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 

versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles.  

– Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolles o maior partido 

(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Verificación da progresión e da 

coherencia. 

– Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación. 

– Reescritura definitiva. 

– Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra 
adecuado, uso normativo de 
maiúsculas e minúsculas, etc.). 

▪ B4.1. Utilizar estratexias 

que faciliten un estilo de 

escritura sinxelo e fluído, 

evitando o uso de palabras 

ou estruturas das que non 

se estea seguro e seguindo 

adecuadamente o proceso 
de escritura: planificación do 

texto, selección das ideas 

pertinentes ao propósito 

comunicativo, presentación 

das ideas segundo o tipo de 

texto, organización 

adecuada en parágrafos, e 

revisión da coherencia, a 

cohesión, a ortografía, a 

puntuación e as 

concordancias.  

▪ B4.2. Coñecer, seleccionar 

e aplicar as estratexias máis 

adecuadas para elaborar 

textos escritos ben 

estruturados e de certa 

lonxitude; por exemplo, 
integrando de maneira 

apropiada información 

relevante procedente de 

fontes diversas, ou 

reaxustando o rexistro ou o 

estilo (incluíndo léxico, 

estruturas sintácticas e 

patróns discursivos) para 

adaptar o texto ao 

destinatario e ao contexto 

específicos. 

▪ B4.3. Escribir, en calquera 

soporte, textos ben 

estruturados sobre unha 

ampla serie de temas 

relacionados cos propios 
intereses ou a 

especialidade, facendo 

descricións claras e 

detalladas; sintetizando 

información e argumentos 

extraídos de diversas fontes  

e organizándoos de maneira 

lóxica; e defendendo un 

punto de vista sobre temas 

xerais, ou máis específico, 

indicando os proles e os 
contras das opcións, 

utilizando para iso os 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar o 

texto de cohesión e 

coherencia, e manexando 

un léxico adaptado ao 

contexto e ao propósito 

comunicativo que se 

▪ PLEB4.1. Escribe informes en 

formato convencional e de 

estrutura clara relacionados coa 

súa especialidade (por exemplo, 

o desenvolvemento e as 

conclusións dun experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un traballo de 

investigación), ou menos 

habituais (por exemplo, un 

problema xurdido durante unha 

estadía no estranxeiro), 

desenvolvendo un argumento, 

razoando a favor ou en contra 

dun punto de vista concreto, 

explicando as vantaxes e as 

desvantaxes de varias opcións, e  

achegando conclusións 

xustificadas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Describe un tema, un 

texto, un suceso ou un evento 

dando unha idea xeral que 

permita recoñecelo con 

claridade, explicando as súas 

partes ou circunstancias, e 

ofrecendo unha opinión persoal 

argumentada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.3. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, educativa 

ou laboral (por exemplo, para 

matricularse nunha universidade,  

solicitar un traballo, abrir unha 

conta bancaria ou tramitar un 

visado). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.4. Escribe, en calquera 

soporte ou formato, un currículo 

detallado, xunto cunha carta de 

motivación (por exemplo, para 

ingresar nunha universidade 

estranxeira, ou presentarse 

como candidato/a a un posto de 

traballo).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.5. Toma notas co 

suficiente detalle durante unha 

conferencia, unha charla ou un 

seminario, e elabora un resumo 

con información relevante e as 

conclusións adecuadas, sempre 

que o tema estea relacionado 

coa súa especialidade e o 

discurso estea ben estruturado. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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persegue. 

▪ B4.4. Planificar e articular o 

texto escrito segundo a 

función ou as funcións 

comunicativas principais e 

secundarias en cada caso, 

seleccionando os 

expoñentes das devanditas 

funcións segundo os seus 

matices de significación, e 

os patróns discursivos dos 

que se dispón para 
presentar e organizar a 

información, deixando claro 

o que se considera 

importante (por exemplo, 

mediante estruturas 

enfáticas), ou os contrast es  

ou as digresións con 

respecto ao tema principal. 

▪ B4.5. Elaborar resumos e 

notas recapitulativas, con 

claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao 

texto orixinal. 

▪ B4.6. Presentar os textos 

escritos de maneira 

coidadosa (con atención a 

marxes, riscaduras, liñas 

dereitas, letra clara, letras 

maiúsculas e minúsculas 

cando corresponda, etc.), 

en soporte impreso e dixital,  

adecuados aos fins 
funcionais e valorando a 

importancia da presentación 

nas comunicacións escritas. 

 

▪  

solicita información detallada, 

explicacións, reaccións e 

opinións sobre temas persoais, 

educativo ou ocupacionais, 

respectando as convencións e as 

normas de cortesía. 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.7. Escribe 

correspondencia persoal, en 

calquera soporte, e comunícase 

con seguridade en foros e blogs, 

transmitindo emoción, resaltando 

a importancia persoal de feitos e 

experiencias, e comentando de 

maneira persoal e detallada as 

noticias e os puntos de vista das  

persoas ás que se dirixe.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera 

soporte, cartas formais de 

carácter educativo ou profesional  

dirixidas a institucións públicas 

ou privadas e a empresas, nas 

que dá e solicita información, 

describe a súa traxectoria 
educativa ou profesional e as 

súas competencias, e explica e 

xustifica co suficiente detalle os 

motivos das súas accións e dos 

seus plans (por exemplo, carta 

de motivación para matricularse 

nunha universidade estranxeira, 

ou para solicitar un posto de 

traballo), respectando as 

convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo de 

textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ p 

 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: 

– Discriminación e uso dos trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 

(trazos distintivos como sonoridade, 
nasalidade e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de 

unidades maiores do nivel fónico 
(secuencia acentual das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible dos 

elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

– Recoñecemento de palabras e frases de 
uso coloquial común emitidas con 

procedementos básicos da redución 
fonética. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

▪ B5.1. Discriminar e 

reproducir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e 

máis específicos, 

axustándose debidamente a 

algunha variedade estándar 

da lingua, e seleccionalos 

en función das propias 
intencións comunicativas, 

incluíndo a expresión 

sinxela da ironía e do 

humor.  

▪ B5.2. Axustarse con 

consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación 

e de formato de uso común,  

e algúns de carácter máis 

específico. 

▪ PLEB5.1. Comprende e faise 

comprender con certa confianza 

e fluidez en situacións de 

comunicación informais e formais 

habituais, con matices como a 

ironía e o humor, sempre que as 

persoas interlocutoras 

pronuncien con claridade e 

eviten un uso moi idiomático. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.2. Relaciónase oralmente 

e por escrito comunicando con 

eficacia información, noticias, 

ideas e puntos de vista sobre 

temas tanto abstractos como 

concretos; ou solicitando ou 

transmitindo información 

relacionada con servizos ou 

outros ámbitos das relacións 
sociais, adaptando a súa 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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– Convencións sociais. 

– Recoñecemento das normas e as 

variacións sociais, as convencións 
sociais e as formas, normas de cortesía  

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 
actitudes; características básicas do 

sentido do humor; usos lingüísticos 
adecuados ao contexto; referencias 
relativas á identidade nacional ou 

cultural; linguaxe non verbal e 
diferenzas específicas entre a propia 

cultura e a cultura portada pola lingua 
obxecto de estudo. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e 

teñen unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Consciencia das habilidades 

metalingüísticas adquiridas durante as 
aprendizaxes lingüísticas, e 

transferencia destes coñecementos e 
estratexias dunha lingua a outra para 

avanzar no seu dominio. 

– Participación en proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

– Xestión de relacións sociais no ámbito 
persoal, público, educativo e profesional.  

– Descrición e apreciación de calidades 

físicas e abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, 

procedementos e procesos.  

– Narración de acontecementos pasad o s 
puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 
expresión de predicións e de sucesos 
futuros a curto, a medio e a longo prazo.  

– Intercambio de información, indicacións, 

opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a confirmación, 
a dúbida, a conxectura, o escepticismo e 

a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a intención, a 
decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición, a exenció n 
e a obxección.  

– Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, o eloxio, a admiración, a  
satisfacción, a esperanza, a confianza e 

a sorpresa, así como os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

– Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 

discurso. 

▪ B5.6. Léxico: 

– Recoñecemento e uso de léxico oral e 

escrito común e máis especializado 
dentro das propias áreas de interese 

▪ B5.3. Distinguir a función ou 

as funcións comunicativas 

principais e secundarias do 

texto, como implicacións 

facilmente discernibles, e 

apreciar as diferenzas de 

significación de distintos 
expoñentes destas, así 

como distinguir os 

significados e os propósitos 

xerais asociados ao uso de 

patróns discursivos típicos 

polo que respecta á 

presentación e á 

organización da información 

(entre outros, o reforzo ou a 

recuperación do tema; a 

topicalización, pondo o tema 
da oración ao principio, 

como por exemplo en "Diso 

non quero falar"; contraste, 

digresión ou recapitulación).  

▪ B5.4. Integrar na propia 
competencia intercultural, 

para producir textos orais e 

escritos ben axustados ao 

contexto específico, os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos máis 

relevantes da lingua e 

culturas meta relativos a 

costumes, usos, actitudes, 

valores e crenzas, e superar  

as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 

propias, e os estereotipos, 

demostrando confianza no 

uso de diferentes rexistros 

ou outros mecanismos de 

adaptación contextual, e 

evitando erros serios de 

formulación ou presentación 

textual que poidan conducir 

a malentendidos ou 

situacións potencialmente 

conflitivas. 

▪ B5.5. Coñecer e saber 

seleccionar e utilizar léxico 

oral e escrito común e 

expresións e modismos de 

uso habitual, e máis 
especializado segundo os 

propios intereses e as 

necesidades no ámbito 

persoal, público, educativo e 

laboral ou profesional, así 

como un reducido repertorio 

de palabras e expresións, e 

as connotacións máis 

discernibles, que permita un 

uso humorístico, poético ou 

estético sinxelo do idioma. 

expresión e os medios de 

expresalo á situación de 

comunicación.  

▪ PLEB5.3. Intervén oralmente con 

distintos propósitos 

comunicativos, con eficacia 

intercultural. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB 5.4. Entende os detalles 

do que se lle di en transaccións e 

xestións que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe ou trata 

coas autoridades, así como en 

situacións menos habituais en 

hoteis, tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, 

traballo ou estudos (por exemplo, 

para recibir asistencia sanitaria 

como turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de hotel, 

anular billetes ou cambiar un 

artigo defectuoso), sempre que 

poida pedir confirmación.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Desenvólvese con 

seguridade en transaccións e 

xestións cotiás e menos 

habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios 

técnicos, solicitando información 

detallada, ofrecendo explicacións 

claras e detalladas, e 

desenvolvendo a súa 

argumentación de xeito 

satisfactorio na resolución dos 

problemas que xurdan.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.6. Exprésase oralmente e 

por escrito, en diferentes 

soportes, con certa densidade 

léxica, evitando repeticións 

innecesarias co uso de 

sinónimos e palabras de 

significado próximo, e recoñece 

un léxico máis especializado se 

conta con apoio visual ou 

contextual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.7. Comprende textos 

extensos en lingua estándar 

transmitidos por canles, 

entendendo (aínda que non os 

comparta) os matices de sentido 

e de opinión ante puntos de vista 

e posturas concretas e actitudes  

que responden a crenzas, 

costumes e valores propios da 

cultura da lingua meta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.8. Explica valores e 

comportamentos propios dunha 

cultura a membros doutra 

▪ CCL 

▪ CAA 



IES BOUZA BREY                 PROGRAMACIÓN FRANCÉS – Curso 2020/2021 
 

105 

 Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

nos ámbitos persoal, público, educativo  

e ocupacional, relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e acontecementos, 
actividades, procedementos e procesos; 

relacións persoais, sociais, educativas e 
profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e 

servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 

historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de expresións 
fixas frecuentes (locucións idiomáticas, 

esquemas fraseolóxicos, colocacións, 
frases feitas e léxico propio de temas 

relativos a feitos de actualidade). 

– Recoñecemento e uso de antónimos, 
sinónimos e de procedementos de 

formación de palabras mediante 
recursos de derivación e de 

composición, e recoñecemento de 
"falsos amigos". 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 

▪ B5.6. Coñecer coa 

profundidade debida e 

aplicar eficazmente á 

comprensión do texto os 

coñecementos 

sociolingüísticos relativos á 

estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 

diversos contextos (desde 

informal ata institucional) e 

as convencións sociais 

(incluíndo crenzas e 

estereotipos) predominantes 

nas culturas en que se 

utiliza a lingua meta, así 

como os coñecementos 

culturais máis relevantes 

(por exemplo, históricos, 
xeográficos, literarios ou 

artísticos), que permitan 

captar as alusións máis 

directas sobre estes 

aspectos que poida conter o 

texto.  

▪ B5.7. Resumir ou 

parafrasear un texto para 

facelo intelixible a quen 

necesite desta mediación 

por descoñecemento ou 

coñecemento insuficiente da 

lingua meta. 

▪ B5.8. Utilizar o 

coñecemento sociocultural 

sobre o modo de vida da 

comunidade que é obxecto 

de estudo e as diferenzas 

esenciais entre as prácticas, 

os valores e as crenzas 

desa comunidade e as 

propias, para facer un texto 
comprensible a unha persoa 

interlocutora que descoñece 

a lingua estranxeira, e 

resolver posibles 

malentendidos e conflitos 

interculturais. 

▪ B5.9. 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. 

diferente, consciente da 

importancia desta actividade de 

mediación intercultural. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.9. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que s e 

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 
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2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 

➢ Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión 
(quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + 
Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); 

finalidade (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)); 
comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant que, d’autant 
plus/moins que…); consecuencia (aussi… que); condición (gérondif, ex: En 
faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à condition que); estilo 

indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions). 

➢ Relacións temporais (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que). 

➢ Exclamación (Comme si…!). 

➢ Negación (ne…que (ne explétif), omisión de " ne ", uso de " ne " solo (registre 
soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés). 

➢ Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence 
le film?). 

➢ Expresión do tempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 

➢ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (de ces temps-ci…); 
habitual; incoativo (être prêt à…); terminativo. 

➢ Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade; 
necesidade; obriga/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…); permiso (Puis-
je…?); intención/desexo; voix passive; condicional (oracións condicionales (les 3 
types d´hypothèse); conditionnel passé); cortesía. 

➢ Expresión da existencia: os presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, 
pronomes persoais, adxectivos y pronomes demostrativos; pronomes persoais 
OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais (mise en relief con ce qui, ce que, ce 

dont, ce à quoi; pron. relativos compostos (sur laquelle, grâce auquel, avec/sans 
lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel)); a cualidade; a posesión. 

➢ Expresión da cantidade: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, 
un/ des tas de; artigos partitivos, Adv. de cantidad y medidas; y do grao 
(extrêmement, tellement, suffisamment). 

➢ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination) 

 

 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 BLOQUE 1 E 2: COMPRENDER, FALAR E CONVERSAR 
 

✓ Presentarse e falar de sí mesmo o de alguén 

✓ Falar de sí mesmo (describirse, falar do seu carácter e dos seus gustos) 

✓ Falar da súa familia 

✓ Contar os momentos da vida cotiá (no instituto, coa familia,,,) 

✓ Preguntar e dicir a hora 

✓ Propoñer algo 

✓ Dar ordes 
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✓ Comprar algo, preguntar o prezo e pagar 

✓ Orientarse: preguntar e dar indicacións 

✓ Pedir unha comida 

✓ Describir unha vivenda 

✓ Propoñer e aceptar unha cita 

✓ Facer suposicións 

✓ Establecer comparacións 

✓ Falar do tempo que fai 

✓ Contar algo en pasado 

✓ Falar do que vai pasar 

✓ Escribir unha mensaxe a un amigo (carta, correo electrónico...) 

✓ Contar situando cronolóxicamente no tempo 

✓ Dar indicacións temporais 

✓ Entrevistar a unha persoa 

✓ Comprender e redactar un anuncio por palabras de búsqueda de traballo 

✓ Responder a unha oferta de traballo 

✓ Comprender e redactar un CV 

✓ Invitar e rexeitar unha invitación 

✓ Contar e expresar sensacións 

✓ Comprender un texto informativo 

✓ Preguntarlle a alguén sobre os seus proxectos 

✓ Presentar un proxecto 

✓ Formular hipóteses para o futuro 

✓ Comprender unha opinión a favor ou en contra 

✓ Dar consellos 

✓ Expresar un desexo 

✓ Expresar hipóteses sobre o presente e sobre o pasado 

✓ Compender un documento de actualidade sobre un problema corrente 

✓ Contar, pasando do discurso directo ao discurso indirecto 

✓ Expresar unha opinión 

✓ Comprender un punto de vista 

✓ Argumentar 

✓ Expresar la causa e consecuencia 

✓ expresa-la hipótese 

✓ expresa-la oposición 

✓ expresar unha condición 

✓ reprochar 

✓ dar unha opinión persoal 

✓ argumentar 

✓ convencer 

✓ reformular na pasiva 
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 BLOQUE 3 E 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

 
 Coñecementos lingüísticos. 

✓ Ampliación do uso de elementos morfosintácticos e léxicos que permiten 
recoñecer, formular e organizar distintos tipos de texto. 

✓ Recoñecemento e uso de expresións frecuentes e de locucións idiomáticas, 

frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade e 
relacionados con contidos académicos. 

✓ Uso de antónimos, sinónimos e falsos amigos, substitución léxica sinxela e 
formación de palabras mediante recursos de derivación e de composición. 

✓ Recoñecemento e produción autónoma e intelixible de diferentes patróns de 
ritmo, entoación e acentuación necesarios para a comprensión e expresión de 

actitudes, sentimentos e reaccións. 

✓ Uso do alfabeto internacional para mellorar a produción oral propia. 

Vocabulario 

✓ Os adxectivos e os adverbios que expresan opinión 

✓ As tarefas cotiás 

✓ Os hábitos 

✓ As propostas 

✓ As promesas 

✓ Os festivais 

✓ Os proxectos 

✓ As previsións 

✓ Os consellos 

✓ Os reproches 

✓ O agradecemento 

✓ Os sentimentos 

✓ Os problemas medioambientais 

✓ A familia 

✓ As fórmulas para expresar a opinión 

✓ As vacacións 

✓ Os xogos 

✓ Os deportes 

✓ As expresións en argot 

✓ Os problemas na sociedade 

✓ As fórmulas para expresa-la aceptación ou o rexeitamento 

✓ A amizade 

✓ A casa e os mobles  

✓ As expresións baseadas en nomes de animais e de plantas 

✓ O correo electrónico 

✓ As profesións 

✓ As novas tecnoloxía 

✓ A violencia de xénero 
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✓ O sistema pólitico en Francia 

✓ A indústría 

Gramática 

✓ A causa 

✓ A consecuencia 

✓ A hipótese 

✓ A oposición : pourtant / malgré… 

✓ A comparativa 

✓ Os articuladores lóxicos 

✓ A nominalización 

✓ A condición 

✓ A pasiva 

✓ O discurso directo e indirecto 

✓ O futuro dos verbos irregulares 

✓ Os adxectivod e pronomes demonstrativos e posesivos 

✓ si + imperfecto, condicional presente, pluscuamperfecto, condicional pasado 

✓ c’est… que, c’est … qui 

✓ O xerundio 

✓ Os pronomes relativos: qui, que, dont, où 

✓ Os pronomes relativos compuestos: lequel..., duquel..., auquel... 

✓ Os verbos en pasado (passe composé, imparfait, plus-que-parfait) 

✓ A concordancia do participio pasado con être e avoir 

✓ A construción “faire + verbe” e “laisser + verbe” 

✓ O subxuntivo para expresar a vontade, a obriga e os sentimentos 

✓ As formas para apreciación: “trop/pas assez de / tellement/ tant …que  

✓ A comparativa (repaso) 

✓ Os complementos directos e indirectos, En e Y (repaso) 

 
 Reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe 

✓ Selección, organización e uso autónomo de recursos para a aprendizaxe 
como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e recursos dixitais e 

informáticos. 

✓ Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico e 
as estruturas lingüísticas. 

✓ Reflexión sobre as estratexias utilizadas para mellorar as producións propias 
e para comprender máis eficazmente as realizadas por outras persoas. 

✓ Identificación das causas dos propios erros, considerándoos parte natural de 
todo proceso de aprendizaxe e uso autónomo de estratexias de 

autocorrección e de reparación, e máis interese por superalos. 

✓ Esforzo por lograr unha progresiva espontaneidade no emprego da lingua á 
hora de realizar as tarefas de aprendizaxe. 

✓ Participación activa nas tarefas de aprendizaxe amosando iniciativa, 
creatividade, e confianza nas propias posibilidades. 

✓ Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto 
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da aula e fóra dela, recorrendo ás tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

✓ Interese polo enriquecemento persoal e profesional que supón o 
coñecemento da lingua estranxeira. 

✓ Recoñecemento da importancia de contrasta-las linguas coñecidas como 

medio para unha aprendizaxe máis eficaz. 

 

Funcionamento da lingua 

➢ Morfoloxía e sintaxe 

✓ Comparación coa propia lingua e identificación das diferenzas e dos puntos 
comúns. 

✓ Observación e recordo dos tres tipos de construción sintáctica da 
interrogación (inversión, entoación, Est-ce que…) con ou sen pronome 
interrogativo. 

✓ Observación, recordo, afondamento e síntese das regras de formación do 

presente, pasado, futuro e imperativo dos verbos das tres conxugacións e das 
regras de concordancia dos diferentes tipos de adxectivos cualificativos. 

✓ Observación das diferentes estruturas  de « a obriga». 

✓ Observación da colocación da partícula negativa pas nas formas de presente, 
de pasado, de futuro e de imperativo. 

✓ Reflexión sobre a noción de futuro e as diferentes formas para expresala. 

✓ Observación da construción da cadea sintáctica coas diferentes negacións. 

✓ Comparación entre as frases con presente e con passé composé na forma 
negativa (lugar do « ne» e do « pas » ou plus / rien / personne / jamais). O 

cambio de orde no caso específico de rien e personne en posición de 
suxeito. 

✓ Reflexión e síntese sobre o lugar dos pronomes persoais complementos 
directos e indirectos nas diferentes estruturas verbais e comparación coa 
propia lingua. 

✓ Regra de uso dos adxectivos e pronomes posesivos e demostrativos 

✓ Os comparativos dun nome, un verbo, ou un adxectivo. 

✓ A formación dos superlativos máis frecuentes. 

✓ As diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, ne personne, ne plus, ne 

pas 

✓ O emprego dos adverbios 

➢ Estratexias de aprendizaxe 

✓ Socialización en francés: reutilización do francés para comunicar en tándem e 
en grupos na clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

✓ Creatividade, humor e expresión dun mesmo. 

✓ A imaxinación e a creatividade, imaxinar a evolución das cousas no futuro 
segundo o pasado e o presente. 

✓ Observación de detalles concretos. Sínteses dos coñecementos. 

✓ Uso das fichas de adestramento individual (Caderno persoal). 

✓ Valorar a educación na clase e  un comportamento cívico en xeral. 

✓ Abstracción, formulación de regras de funcionamento da lingua. 
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✓ Falar dun mesmo, da súa nenez.Valoración do pasado, consciencia da 
velocidade dos cambios. 

✓ Cantar para aprender mellor. 

✓ Toma de palabra en público, seguridade, coherencia, a voz, o corpo, a 
comunicación.     

✓ Actitude reflexiva sobre a organización da lingua francesa e os seus sub-

sistemas orais e escritos, e as súas diferenzas coa lingua propia. 

✓ Confianza nun mesmo e nas súas posibilidades. Sensibilidade poética. 

✓ Hábitos de reflexión sobre os propios métodos de traballo e a propia maneira 
de pensar. 

✓ Utilización normalizada do francés tanto na lingua oral coma na escrita, como 
lingua de comunicación habitual na clase. 

 

 

 BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E INTERCULTURAL 

 
✓ Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural española e europea, 

e aceptación da pertenza a unha sociedade pluricultural, evitando actitudes 
etnocéntricas e androcéntricas. 

✓ Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación e a comunicación 
con persoas pertencentes a outras culturas. 

✓ Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua 
estranxeira utilizando soporte papel ou tecnoloxías da comunicación que 

permiten os intercambios orais e escritos. 

✓ Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de rexistros, de 
marcadores lingüísticos de relacións sociais, de exclamacións e interxeccións 
e das normas de cortesía en situacións concretas de comunicación. 

✓ Establecemento de relacións entre a cultura propia e a cultura propia da 
lingua estranxeira para cumprir o papel de intermediación cultural, abordando 

con eficacia a resolución de malentendidos interculturais e esforzándose por 
superar relacións estereotipadas. 

✓ Utilización de material diverso que é manifestación da cultura e civilización 
francesa. 

✓ Elementos históricos, xeográficos e de civilización que poidan conter os textos 
sobre os que se traballa. 

✓ Interpretación dos signos culturais que aparecen nos documentos utilizados. 

✓ Connotacións de tipo socio-cultural, valores, normas e estereotipos que se 

encontran nos textos estudados 

✓ Imaxes contidas en proverbios e expresións 

✓ A obtención da nacionalidade 

✓ A seguridade social 

✓ A infancia 

✓ O turismo 

✓ Europa e o euro 

✓ Temas de actualidade: o teletraballo, os xogos multimedia, os problemas 
medioambientais,etc 
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✓ A linguaxe e cultura dos xovenes 

✓ Algúns cineastas, actores e películas francesas: “Le couperet” de Costa-
Gavra 

✓ Algúns cantantes franceses: Robert Charlebois, Julien Clerc, Gérard 
Lenormand, Diams 

✓ Monumentos e paisaxes de Francia 

✓ O sistema escolar en Francia 

✓ A organización política e administrativa en Francia 

✓ Festas tradicionais e festas francófonas 

✓ Personaxes famosos (literarios, históricos, cantantes, deportistas o 

póliticos...): G. Flaubert, A. Camus, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon, 
Maupassant, François Hollande 

✓ A cidade de París 

✓ A vida nun campus universitario 

✓ A francofonía e as Antillas 

✓ As cadeas de televisión 

✓ A defensa do medioambente 

✓ Os problemas sociais 

✓ As novas tecnoloxías 

✓ Omundo da prensa e literatura (novela, comic, a prensa...)  

✓ O medioambente e os recursos 

✓ A gastronomía 

 

 

 

III. METODOLOXÍA 

 

O obxectivo principal da metodoloxía empregada é o desenvolvemento da 
competencia comunicativa dos alumnos, ou sexa, o uso do idioma, a través da 
aprendizaxe dunha serie de destrezas que lles permitan comunicarse de maneira efectiva 
en situacións diversas do seu nivel. Con carácter xeral traballaranse na aula aspectos 

lingüísticos que levarán ao coñecemento e uso das formas e normas gramaticais; 
aspectos sociolingüísticos que permitirá ao alumnado adoptar os distintos roles sociais, 
respectando os hábitos e condutas apropiadas ás distintas situacións de comunicación; 
aspectos discursivos que lle facilitarán o recoñecemento e o uso de elementos de 

cohesión e de coherencia para que lle axuden tanto na comprensión como na produción 
de textos; e aspectos estratéxicos que lle permitirán abordar os problemas xurdidos na 
comunicación e facer fronte ao imprevisto en situacións de comunicación novas. 

O carácter instrumental da lingua fai necesario abordar na programación diaria a 
realización de actividades que leven á adquisición das destrezas receptivas -comprensión 

oral e escrita- e produtivas -produción oral e escrita- a través da exercitación de maneira 
continua e gradual dos pasos necesarios para a súa consecución. Ó mesmo tempo 
cómpre propoñer ao alumnado ocasións múltiples e variadas para que utilice a lingua que 
está a aprender. Así as situacións de comunicación seleccionadas servirán de contexto 

para a presentación, a reflexión e o uso da lingua necesaria e apropiada; ademais, xa que 
a progresión que segue a aprendizaxe dunha lingua é cíclica e acumulativa, os contidos 
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que se traballaron en momentos iniciais da aprendizaxe deberan retomarse en momentos 
posteriores permitindo que o alumnado utilice de novo a lingua aprendida nunha 
variedade crecente de situacións. 

Os erros considéranse parte do propio proceso de aprendizaxe da lingua. 

Prestaráselle unha especial atención ós erros cometidos polo alumnado, tanto na 
comprensión como na produción e procurarase que estes non se convertan en motivo de 
inhibición, senón que, polo contrario, o tratamento dos erros lles permita e facilite a 
análise do sistema lingüístico do francés e a reflexión sobre o uso do mesmo. En relación 

cos erros trataranse de xeito distinto aqueles erros que se producen por fallos de 
memoria, por nerviosismo, por fatiga, etc. dos erros de carácter sistemático: tanto de 
política como de transferencia do galego e do castelá para os que haberá que buscar a 
corrección apropiada. No caso de que os erros sexan consecuencia do método didáctico 

tratarase de introducir os cambios necesarios na práctica na aula por medio de novos 
enfoques didácticos, exercicios e actividades variadas e diferentes, etc. 

Por último, é fundamental salientar a importancia dos aspectos afectivos na 
aprendizaxe dunha lingua. Neste senso un elemento imprescindible é que o alumnado 
valore a importancia da lingua francesa como medio de comunicación, isto que se ben é 

patente nos niveis superiores, cando xa o alumnado considera máis necesaria a 
aprendizaxe e o uso da lingua francesa en relación coa súa profesión e co seu traballo 
futuro, non é tan doado de conseguir nos niveis iniciais, polo que cómpre nestes niveis ter 
en conta os gustos e intereses dos alumnos e alumnas para establecer puntos de 

conexión entre a lingua estranxeira e o seu propio mundo. 

 

En resumidas contas os principios que rixen a nosa metodoloxía son os seguintes : 

❖ Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, ou sexa: ter en conta os 
coñecementos que xa ten e as características psicolóxicas xerais do grupo de 
idade ao cal pertence. 

❖ Revisar os coñecementos adquiridos nos anos anteriores para reforzar e 
reactualizalos, e para que todos os alumnos traballen cunha base común. 

❖ Presentar aos alumnos contidos e obxectivos ben definidos para que a aprendizaxe 

se faga máis facilmente e que os alumnos saiban que fan, para que e con que 
medios. 

❖ Usar a lingua extranxeira como lingua de comunicación na clase. Pódese usar o 
castelán ou o galego para explicacións gramaticais complexas ou no caso dunha 
incomprensión total cando as estratexias para alcanzar a comprensión estean 

esgotadas. 

❖ Presentar aos alumnos actividades variadas e diferentes soportes para ter en conta 
as diferentes maneiras de aprender do alumnado, para captar a súa atención, e 
para favorecer a autonomía en situacións de comunicación diversas. 

❖ Propoñer tarefas significativas ou sexa, que teñen en conta os intereses, gustos e 
necesidades dos alumnos. 

❖ Promover a capacidade de aprender a aprender. 

❖ Ensinar as catro destrezas de maneira equilibrada, e dicir Comprensión Escrita 

(CE), Expresión Escrita (EE), Comprensión Oral (CO) e Expresión Oral (EO) 

❖ Ensinar a levar a cabo un traballo de observación e reflexión sobre a lingua para 
que poidan elaborar hipóteses sobre o funcionamento do idioma. 

❖ Considerar a gramática como unha ferramenta que permite acceder á competencia 
de comunicación. 
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❖ Propoñer actividades lúdicas. 

❖ Corrixir os erros que poden ser evitados e as que o alumno pode integrar na súa 
"interlingua". Na comprensión oral unha correción minuciosa podería desanimar ao 
alumno e destruír a participación futura polo que optaremos por corrixir só os 

elementos esenciais á comunicación para non interrumpir na medida do posible a 
comunicación. A corrección faise ao final. É importante que a clase participe no 
proceso de corrección. 

❖ Amosar o papel dos erros no proceso de aprendizaxe e aprender deles. 

❖ Saber traballar en equipo, considerando aos compañeiros como outra fonte máis 
de aprendizaxe. 

❖ Tolerar a comprensión parcial nunha situación comunicativa. 

❖ Valorar e reforzar a motivación como clave do éxito na aprendizaxe. 

❖ Solicitar axuda, correccións, aclaracións ou confirmacións. 

 

 

 

IV. CRITERIOS DA AVALIACIÓN 

 

Ao principio de curso avaliarase a situación inicial do alumnado, non tanto para 
establecer un nivel medio senón, e principalmente, co fin de obter información sobre os 
seus coñecementos previos e en función deles establecer a práctica concreta para cada 
grupo.  

A avaliación será contínua e realizarase a través de actividades que serán unha 

continuidade da práctica diaria da clase e de probas parciais puntuais, que será como 
mímimo unha por trimestre, que reflectirán aqueles contidos traballados na aula, que 
estarán graduadas de menor a maior nivel de dificultade, e que integrarán e implicarán, na 
medida do posible, a utilización das distintas destrezas. 

 Na avaliación atenderase tanto á expresión oral coma á escrita, o que non evita 

que, en función dos cursos, na organización das actividades se lle dea unha maior 
importancia nun momento determinado a unha destreza sobre outra. Ao longo do curso, o 
alumno entregará o seu caderno persoal; valorarase nel a presentación clara, limpa e 

ordenada e se lle poderá atribuir unha nota.  

O alumnado realizará actividades de autoavaliación, tanto no momento da 
avaliación inicial para que sexa consciente do que xa sabe, é dicir dos seus 
coñecementos previos, como durante o desenvolvemento do traballo na aula. 

 Nas tarefas que deberán realizar, pediráselles, dependendo dos cursos, que: 

Para a Eso: 

 Comprendan mensaxes orais e escritos breves e sinxelos sobre temas que 

lles sexan coñecidos, falando amodo e con claridade cando se trata de 

mensaxes orais. 

 Participen de forma comprensible en diálogos breves relativos a situacións 

coñecidas, empregando estructuras sinxelas e as expresións máis usuais 

da relación social e adecuando a súa mensaxe á situación de comunicación. 
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 Redacten mensaxes comprensibles, breves e sinxelos, sobre temas cotiáns, 

utilizando o léxico apropiado e respectando as regras básicas da 

comunicación escrita. 

 Lean individualmente textos sobre temas coñecidos ou relacionados con 

materias do currículo con apoio visual, amosando a súa comprensión 

mediante tarefas nas que deberán poñer en relación, por exemplo, imaxes e 

texto. 

 Memoricen pequenos textos, poemas… que recitarán ou interpretarán de 

maneira comprensible. 

 Identifiquen, utilicen e poñan exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para 

progresar na aprendizaxe. 

 Identifiquen algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e 

culturas onde se fala a lingua estranxeira e amosen interese por coñecelos. 

 O traballo escrito sobre o libro de lectura obrigatoria. Para a súa 
realización se chegará a un acordo co alumno: propoñerase un resumo de 

cada capítulo, actividades que faciliten a comprensión do libro ou un 
traballo máis global segundo unha guía de lectura que facilitará a 
profesora. 

 Unha ficha sinxela sobre cada unha das películas que se verán durante o 
curso. Comprenderá por exemplo unha  ficha técnica, unhas preguntas 

concretas sobre a trama e os personaxes, un resumo da trama, a 
descrición dun personaxe e a opinión persoal. 

 Teremos en conta ademáis a participación do alumno na clase, a 

contribución ao traballo do grupo, o respeto aos compañeiros e ao profesor 

e a súa contribución ao normal desenvolvemento da clase. 

 

Para Bacharelato 

 A realización de actividades de diferente tipos (comprensión oral e escrita, 
redacción de escritos, exercicios de expresión oral, análise de 

documentos...) Estas tarefas levaranse a cabo durante a clase ou faranse 
como deberes na casa. 

 A participación activa na clase intercambiando opinións, debatendo, 
conversando con razoable fluidez e corrección gramatical. 

 O traballo escrito sobre o libro de lectura obrigatoria. Para a súa 
realización se chegará a un acordo co alumno: propoñerase un resumo de 

cada capítulo, ou un traballo máis global segundo unha guía de lectura 
que facilitará a profesora. 

 Unha ficha sobre cada unha das películas que se verán durante o curso. 
Comprenderá: ficha técnica, resumo da trama, descrición dun personaxe 
e opinión persoal. 

 Modelos de probas dos examenes para o acceso a Univeridade (Pau) 

 Probas de comprensión oral sobre temas coñecidos e dos modelos da 

Pau 
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 Tendo en conta todos estes aspectos avaliados, o alumno que ó final do trimestre 
acada unha avaliación negativa non terá soamente que revisar contidos de vocabulario, 
gramaticáis, de morfoloxía e sintaxe, senón que terá que modificar as súas estratexias de 

traballo e participación na clase. Para afianzar os contidos dispón de actividades no seu 
caderno de exercicios que pode realizar individualmente. Non se prevén exames de 
recuperación deses contidos, sen embargo ó longo de todo o curso se revisarán e 
reutilizarán, polo que eses alumnos terán ocasión de traballalos de novo e superar as 

posibles lagoas que poideran existir. É moi importante, sen embargo para elo que corrixan e 
modifiquen os seus métodos de traballo e actitude, tarefa na que o profesor deberá incidir.  

 

 

1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Debido á crise sanitaria polo Covid-19 e seguindo as instrucións da Consellería de 
educación, o departamento debe expor 3 escenarios posibles  para a avaliación: ensino 

presencial, ensino semipresencial (no caso dun illamento puntual) e ensino online (no 
caso dun confinamento total) 
 

❖ Para a avaliación no ensino presencial e semipresencial terase en conta: 

• Observación sistemática por parte da profesora. 

• Observación das libretas e/o do libro de exercicios 

• Exercicios orais e escritos sobre as unidades traballadas 

• Traballo en equipo: avaliándose a capacidade do alumnado para colaborar 
nas tarefas de grupo, asumindo o comportamento e á responsabilidad (data 

presentación dos traballos etc) 

• Traballos individuais 

• Controis trimestrais coincidindo coas tres avaliacións 

• Pequenas conversacións fluídas. 

• Lecturas 

• Documentos audiovisuais 

• Textos de Abau 

 

❖ Para a avaliación no ensino online terase en conta: 

• Observación sistemática do traballo (intervención no foro para preguntar 
dúbidas, libreta mediante foto)  

• Rexistro das actividades do alumnado no foro, da aula virtual, por e-mail o 
por teléfono no caso dos alumnos sen conectividade 

• Participación activa na aula virtual 

• Entregas das tarefas específicas pola aula virtual o email o outro medio 
segun as necesidades) 

• Exercicios online sobre as unidades traballadas 

• Fichas de exercicios sobre as unidades traballadas (de completar, 

verdadeiro-falso, de unir, contestar a preguntas, repostas libres...) 

• Traballos individuais (entregado pola aula virtual o email o outro medio 
segun as necesidades) 
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• “cahier d’exercice “ e libreta do alumno (mediante foto o escaneo) 

• Lecturas 

• Documentos audiovisuais para a Comprensión Oral e Escrita (reportaxe, 
podcast, vídeos, cancións, programas de radio o de televisión, curtos...) 

• Texto de Abau 

• Redaccións para a Expresión Escrita 

 

 

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

❖ Para a cualificación no ensino presencial e semipresencial faremos a seguinte 
porcentaxe: 

 

➢ Un 70% da nota corresponderá ás notas acadadas nos exames, á nota de CO 

(probas e exercicios de clase ou mediante a aula virtual), CE (probas e exercicios con 

texto na classe ou mediante a aula virtual ), proxectos (en grupo o individual) e EO 

(probas o intervención na clase a diario). 

 

➢ Un 30% : traballos (individuales o en grupo), redaccións, deberes, fichas 

complementarias, actitude, participación (en clase ou na aula virtaul como no seu 

foro), colaboración, presentación e conservación do material. 

 

 

❖ Para a cualificación no ensino online faremos a seguinte porcentaxe: 

 

➢ Un 60% da nota corresponderá ás notas acadadas nas actividades entregadas 

(exercicios, fichas, cuestionarios, redaccións, QCM...) e/o nos exames (segundo as 

posibilidades tanto do profesorado como do alumnado), á nota de CO (probas e/o 

exercicios mediante a aula virtual), CE (probas e/o exercicios con texto mediante a 

aula virtual ), 

 

➢ Un 40% : traballos individuais complementarios, redaccións, fichas de exercicios 

complementarias, actitude, participación na aula virtaul como no seu foro 

 

 

Todos os estándares de aprendizaxes teñen o mesmo porcentaxe para a avaliación, é 

dicir 1 partido entre o número de estándares. véxase a continuación os cadros referentes 

aos estándares: 
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• Estándares de 1º ESO: 
 

BLOQUES ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 SLEB1.1 

SLEB1.2 

SLEB1.3 

SLEB1.4 

BLOQUE 2 SLEB2.1 

SLEB2.2 

SLEB2.3 

SLEB2.4 

SLEB2.5 

BLOQUE 3 SLEB3.1 

SLEB3.2 

SLEB3.3 

SLEB3.4 

BLOQUE 4 SLEB4.1 

SLEB4.2 

SLEB4.3 

SLEB4.4 

BLOQUE 5 SLEB5.1 

SLEB5.2 

SLEB5.3 

SLEB5.4 

SLEB 5.5 

 

• Estándares de 2º ESO: 
 

BLOQUES ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 SLEB1.1 

SLEB1.2 

SLEB1.3 

SLEB1.4 

BLOQUE 2 SLEB2.1 

SLEB2.2 

SLEB2.3 

SLEB2.4 

SLEB2.5 

BLOQUE 3 SLEB3.1 

SLEB3.2 

SLEB3.3 

SLEB3.4 

BLOQUE 4 SLEB4.1 

SLEB4.2 
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SLEB4.3 

SLEB4.4 

BLOQUE 5 SLEB5.1 

SLEB5.2 

SLEB5.3 

SLEB5.4 

SLEB 5.5 

 

• Estándares de 3º ESO: 
 

BLOQUES ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 SLEB1.1 

SLEB1.2 

SLEB1.3 

SLEB1.4 

SLEB1.5 

SLEB1.6 

BLOQUE 2 SLEB2.1 

SLEB2.2 

SLEB2.3 

SLEB2.4 

BLOQUE3 SLEB3.1 

SLEB3.2 

SLEB3.3 

SLEB3.4 

SLEB3.5 

BLOQUE 4 SLEB4.1 

SLEB4.2 

SLEB4.3 

SLEB4.4 

BLOQUE 5 SLEB5.1 

SLEB5.2 

SLEB5.3 

SLEB5.4 

SLEB5.5 

 

• Estándares de 4º ESO: 
 

BLOQUES ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 SLEB1.1 

SLEB1.2 

SLEB1.3 

SLEB1.4 

SLEB1.5 

SLEB1.6 

BLOQUE 2 SLEB2.1 
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SLEB2.2 

SLEB2.3 

SLEB2.4 

BLOQUE3 SLEB3.1 

SLEB3.2 

SLEB3.3 

SLEB3.4 

SLEB3.5 

BLOQUE 4 SLEB4.1 

SLEB4.2 

SLEB4.3 

SLEB4.4 

BLOQUE 5 SLEB5.1 

SLEB5.2 

SLEB5.3 

SLEB5.4 

SLEB5.5 

 
 

• Estándares de 1º Bacharelato: 
 

BLOQUES ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 SLEB1.1 

SLEB1.2 

SLEB1.3 

SLEB1.4 

SLEB1.5 

SLEB1.6 

 

 

 

SLEB1.7 

SLEB1.8 

SLEB1.9 

BLOQUE 2 SLEB2.1 

SLEB2.2 

SLEB2.3 

SLEB2.4 

SLEB2.5 

SLEB2.6 

SLEB2.7 

SLEB2.8 

BLOQUE3 SLEB3.1 

SLEB3.2 

SLEB3.3 

SLEB3.4 

SLEB3.5 

SLEB3.6 

SLEB3.7 
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 SLEB3.8 

BLOQUE 4 SLEB4.1 

SLEB4.2 

SLEB4.3 

SLEB4.4 

SLEB4.5 

SLEB4.6 

SLEB4.7 

SLEB4.8 

BLOQUE 5 SLEB5.1 

SLEB5.2 

SLEB5.3 

SLEB5.4 

SLEB5.5 

 SLEB5.6 

 SLEB5.7 

 SLEB5.8 

 SLEB5.9 

 

• Estándares de 2º Bacharelato: 
 

BLOQUES ESTÁNDARES 

BLOQUE 1 SLEB1.1 

SLEB1.2 

SLEB1.3 

SLEB1.4 

SLEB1.5 

SLEB1.6 

BLOQUE 2 SLEB2.1 

SLEB2.2 

SLEB2.3 

SLEB2.4 

SLEB2.5 

SLEB2.6 

BLOQUE3 SLEB3.1 

SLEB3.2 

SLEB3.3 

SLEB3.4 

SLEB3.5 

SLEB3.6 

SLEB3.7 

BLOQUE 4 SLEB4.1 

SLEB4.2 

SLEB4.3 

SLEB4.4 

SLEB4.5 
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 SLEB4.6 

SLEB4.7 

SLEB4.8 

BLOQUE 5 SLEB5.1 

SLEB5.2 

SLEB5.3 

SLEB5.4 

SLEB5.5 

 SLEB5.6 

 SLEB5.7 

 SLEB5.8 

 

 
 

As datas dos exames serán postos de acordo a profesora e o alumnado prevalecendo o 
criterio da maioría e o criterio pedagóxico. 

 

No caso de non poder facer un exame por imprevisto, enfermidade, etc e dada que ésta é 
unha materia de avaliación continua dito exame será recuperado cando o profesor o 

estime oportuno, mantendo así o criterio de igualdade entre o alumnado, de maneira que 
ninguén se sinta prexudicado: nin as persoas que fixeron o exame no día correspondente, 
nin as que non o puideron facer. 
 

 
 

V. INDICADORES DE LOGRO SOBRE O PROCESO DE ENSINO E A 

PRACTICA DOCENTE 

 

❖ De planificación 

✓ Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos. 

✓ Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu 

desenvolvemento. 

✓ Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades  de cada un dos grupos de estudantes.   

✓ Programa actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.  

✓ Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos 
axustados á programación de aula e ás necesidades e aos intereses do 
alumnado. 

✓ Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e 

autoevaluación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe 
dos seus alumnos e alumnas. 

✓ Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns 
á súa materia. 

 

❖ De motivación do alumnado 

✓ Expón situacións que introduzan a unidade 
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✓ Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.   

✓ Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas. 

✓ Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado. 

✓ Estimula a participación activa dos estudantes en clase. 

✓ Promove a reflexión dos temas tratados. 

 

❖ De desenvolvemento do ensino 

✓ Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 

✓ Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos... 

✓ Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das 
clases.   

✓ Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade 

didáctica.  

✓ Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula. 

✓ Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída cos 
estudantes. 

✓ Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos 
e as alumnas. 

✓ Expón actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e 
as destrezas propias da etapa educativa. 

✓ Expón actividades grupales e individuais. 

 

❖ De de seguimento do proceso de ensinanza aprendizaxe 

✓ Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao 

nivel dos estudantes. 

✓ Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 

✓ Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.   

✓ Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 

✓ Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e 
as alumnas, e dá pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

✓ Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a 
avaliación dos diferentes contidos. 

✓ Favorece os procesos de autoevaluación . 

✓ Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente. 

✓ Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados 
con suficiencia. 

 

✓ Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos 
pais 
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VI. AVALIACION INICIAL E MEDIDAS ADOPTADAS EN FUNCION DOS 

RESULTADOS 

   

A avaliación inicial farase en todos os cursos o principios do ano que pode ser 
mediante alguna ficha / cuestionario elaborado polo propio profesor o incluso un examen 
do curso inmediatamente anterior para que cada alumno conteste o que saiba e o que 
recorde para poder así organizar as siguientes clases. En función dos resultados 

resultados de dita ficha / cuestionario o proba comezaremos de inmediato co os 
obxectivos de ese curso ou faremos una revisión rápida pero eficaz dos contidos do curso 
precedente, 

Esta avaliación permite tamén ver os diferentes niveis que hai na aula permitíndonos 
adaptarnos mellor o conxunto do grupo e poder ver a evolución persoal de todo o 
alumnado. 

En 1º da ESO existe un umbral-cero, quere isto dicir que todos os alumnos ten xeralmente 
o mesmo nivel, salvo casos illados de pais francófonos, ou contactos por emigración, e 

esta uniformidade faria que non fose necesaria a avaliación inicial, inda asi facemos unha 
avaliación inicial oral con preguntas sobre o que coñecen da cultura francesa e se 
coñecen algunha palabra, xa case todos sabe un “bonjour”. 

 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A diversidade dentro da aula refírese tanto aos modos de aprendizaxe como ás 
capacidades do alumnado. O alumnado é diferente e hai que tomar en conta esa 
heteroxeneidade para desenvolver de forma eficaz as súas capacidades. Non todo o 

alumnado aprende do mesmo xeito, os estilos de aprendizaxe dentro dun mesmo grupo 
son distintos. De aí a importancia de variar tanto o tipo de actividades como as técnicas 
de ensino utilizadas. 

 

 Por outra banda, é un feito de que as clases están moitas veces compostas por un 
número cada vez maior de alumnos con características particulares que nos esixen un 

tratamento acorde coa diversidade dentro da aula: 

 Alumnos procedentes doutros países con sistemas educativos diferentes, e 
incluso escolarizados noutras linguas. Temos, por exemplo alumnos 
procedentes de países de América do Sur. 

 Alumnos con problemas de aprendizaxe. 

 Alumnos que en 3º e 4º de Eso están en Diversificación 

 Alumnos que se encontran en 3º da Eso ou en 4º da Eso e que nunca diron 
francés 

 

Temos que dicir que en 1º e 2º de ESO como 2º lingua obrigatoria a administración 

recolle no DOG que o alumnado con grandes dificultades para desenvolverse na súa 
propia lingua estará exento desta materia, polo tanto a administración xa pon os medios 
para atallar este problema e axudar a dito alumnado. 
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Nós, pola nosa banda, todas estas circunstancias as tratamos da seguinte maneira: 

❖ Atención individualizada sempre co acordo do alumno segundo a 
disponibilidade do profesor e do alumno (horas de recreo) 

❖ Atención dentro da aula, con tarefas de apoio para estes alumnos de 
características diferentes. 

❖ Traballo complementario proposto polo profesor para realizar 

individualmente na casa. Algunha destas tarefas están comprendidas dentro 
do caderno de actividades do método utilizado. 

❖ Diversificación do material utilizado e das tarefas propostas de maneira que 
cada forma de aprender estea contemplada, e todos os alumnos poidan 
desenvolver o seu propio potencial. 

 

 

 

VIII. PROGRAMA DE REFORZO DE RECUPERACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

 

Debido á crise sanitaria polo Covid-19 e seguindo as instrucións da Consellería de 
educación, o departamento debe expor 3 escenarios posibles  para a avaliación: ensino 

presencial, ensino semipresencial (no caso dun illamento puntual) e ensino online (no 
caso dun confinamento total) 
 

❖ No caso do ensino presencial e semipresencial: 

 

Estes alumnos poden atoparse en dous casos: 

 

 Aqueles que cursen Francés no presente curso, serán avaliados da seguinte forma: 

• Cada trimestre realizarán unhas actividades de recuperación que a 
profesora lles entregará. A nota trimestral será a nota acadada nestas 

actividades. 

• Se nos dous primeiros trimestres acadaron unha nota satisfactoria na 
asignatura de Francés do presente curso e ademáis teñen aprobadas as 
actividades de recuperación deses dous primeiros trimestres, se entende 
que teñen a asignatura pendente aprobada. 

• No caso contrario farán actividades de recuperación para o terceiro 

trimestre e un exame no mes de maio na data que estableza a Xefatura 
de Estudos. O resultado final será a media desas dúas notas. 

 

 Aqueles que xa non cursen Francés: 

• Cada trimestre realizarán unhas actividades de recuperación que a 
profesora lles entregará. A nota trimestral será a nota acadada nestas 
actividades. 

• Realizarán un exame final no mes de maio. Esa proba comprenderá os 

contidos traballados nas actividades. O resultado final será unha media da 
nota dese exame e das notas das actividades. 
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En ámbolos casos, se os alumnos non entregan as actividades do primeiro 
trimestre, no poden facer as actividades do segundo e terceiro trimestre e polo tanto teñen 
que facer o exame de maio na data que estableza a Xefatura. Neste caso a nota da 

materia pendente coresponde a nota do examen. 

 

❖ No caso do ensino online: 

 

O alumnado coa materia pendente, terá que realizar un boletín de actividades por 
trimestre, que será entregado mediante a aula virtual, correo o por outros medios segundo 
as posibilidades das familias nas datas indicadas polo profesor. Sempre se terá en conta 
os boletíns feitos e entregados presencialmente, é decir cando non había confinamento e 

estabamos cun ensino presencial ou semipresencial. 

 

Se os boletíns están ben realizados e entregados en prazo farase a media aritmética 
das actividades entregadas. 

 

No caso de non entregar os boletíns ou que non estean ben feitos, o alumnado terá que 
realizar unha proba escrita ao final do curso cuxa data será fixada por X.E. 

 

 

IX. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO REPETIDOR 

 

Repetir o curso significa transitar de novo un ciclo escolar que non resultou frutífero 
co fin de que o alumno teña a oportunidade de apropiarse dos contidos esta vez dunha 
maneira eficiente. Polo que a primeira consideración, e para o profesorado unha das máis 
importante a ter en conta, é que as leis educativas terían que contar aos repetidores para 
a ratio porque o que sucede hoxe en día é que, ao non computar os alumnos que repiten, 
atopámonos con clases que poden alcanzar os 33 ou máis alumnos; e nestas condicións 

é moi difícil aplicar todo tipos de medidas educativas. 

De maneira xeral en francés temos poucos alumnos repetidores xa que os alumnos 
con moitas necesidades educativas adoitan ser exento da materia. De feito este ano o 
departamento de orientación considerou oportuno dar a exención a todos os alumnos 
repetidores, sobretodo en cursos baixos como 1 e 2 da ESO. Este ano na ESO temos 4 

alumnos repetidores e 1 alumno en Bacharelato. 

 

A finalidade de todo profesor é evitar que os alumnos repitan, facendo un 
seguimento, mesmo personalizado en función das súas necesidades pero 
desgraciadamente ás veces, e iso por motivos alleo ao profesorado, isto non pode ser.  

É importante determinar ao principio de curso cales son as causas que provocaron que o 
alumno repetise xa que as medidas correctivas serán distintas. As causas poden ser 

varias como por exemplo por: 

• baixas expectativas académicas 

• escasa participación nas actividades ordinarias 

• ausencia de hábitos de traballo 

• escaso seguimento das tarefas escolares por parte da familia 

• alumnos con acusado absentismo escolar. 
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➢ obxectivos xerais do plan de repetidores 

•  Asegurar as aprendizaxes básicas que lles permitan seguir con 
aproveitamento os ensinos desta etapa.  

•  Facilitar un ensino adaptado aos seus intereses, que sexan motivadoras e 
que busquen a aprendizaxe significativa a través da súa conexión coa súa 

contorna social e cultural. 

•  Mellorar as capacidades e competencias claves. 

•  Mellorar os resultados académicos dos alumnos  

•  Mellorar a súa integración social, no grupo e no centro.  

•  Aumentar as expectativas académicas do alumnado.  

•  Facilitar a adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo.  

•  Desenvolver actitudes positivas cara ao traballo e a superación das 
dificultades persoais e académicas. 

 

➢ principios metodolóxicos  

•  Partir dos coñecementos previos  

•  Atender á diversidade do alumnado  

•  Motivación para o aprendizaxe  

•  Aprendizaxe significativo 

 

Aspectos relevantes que favorecen ou dificultan a aprendizaxe 

Valoración Nunca 
Ás 

veces 
Case 

sempre 
Sempre Observacións 

Ten rutinas  e hábitos de traballo     
 

Resolve as tarefas utilizando a 

reflexión. 
    

 

Necesita actividades dirixidas, 

pautadas. 
    

 

Mostra interese e esforzo ante o 

traballo. 
    

 

Presenta un nivel de atención 

adecuado á tarefa que está 

realizando. 

    
 

Mostra orde nos seus traballos.     
 

Pide axuda si o necesita.     
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Traballa en grupo correctamente.     
 

Outros:     
 

 

➢ plan de actuación 

 

 

Actuación do profesorado 
 

1º Trimestre 

• Identificación/localización do alumnado repetidor 

• Análise dos informes previos ou do curso anterior 

• Realización das avaliacións iniciais e entrevistas persoais 

(valoración do estilo de aprendizaxe) 

• Análise dos resultados 

• Realización da programación e os plans personalizados 
para o alumnado que non promocione de curso (PROA, 
refuerzo, ACI, agrupamento, exención…) 

• Seguimento durante o trimestre 

• Avaliación do programa na primeira sesión de avaliación 
trimestra 

2º Trimestre 

• Valoración dos resultados do primeiro trimestre 

• Introdución de melloras se fose oportuno (PROA, 
refuerzo, ACI, agrupamento, exención …) 

• Avaliación do programa na segunda sesión de avaliación 

3º Trimestre 

• Valoración dos resultados do segundo trimestre 

• Introdución de melloras se fose oportuno 

• Seguimento durante o terceiro trimestre 

• Avaliación final dos resultados do programa 

• Propostas de mellora para o próximo curso 

 

Actuación do alumnado 

(Propostas de actividades para realizar co alumnado) 
 

• establecer en cada aula alumnos axudantes (Estes encargaranse de proporcionar 
axuda aos alumnos/ as que presenten certas dificultades nalgunha das áreas) 

• grupos de traballo cooperativos (en cada unha das áreas instrumentais) 

• presentar as unidades didácticas en forma de traballos de investigación ou 
traballos por proxectos 

• análises de visionado de películas, documentais, series, canciones etc. que estean 

relacionadas coa materia curricular 

• actividades variadas utilizando as Tics adoitan ser actividades máis atractivas, 
dinámicas e coas que o alumnado responden moi ben 
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➢ medidas de atención á diversidad  

 

Actuacións e medidas de atención á diversidade no curso actual 

(ficha a cubrir polo profesor) 

Ámbitos a reforzar 
• Ámbito persoal: 

• Ámbito social: 

Medidas ordinarias  

(reforzo e apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria, desdobramento 
grupos, ...) 

•  

Medidas extraordinarias  

(apoio especialistas de PT, AL,...) 
•  

Actuación Departamento Orientación  •  

Outras medidas fóra do horario 
lectivo (PROA,...) 

•  

Aspectos a incidir na entrevista  coa 
familia (Seguimento da axenda escolar, 

tarefas extraescolares,...) 
•  

Outros: •  

 

 

X. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

 Trataremos nas reunións de Departamento semanais a marcha da programación 
nos diferentes cursos, por si fora necesario en calquera momento facer un reaxuste. 

Os resultados dos alumnos terán un valor orientativo sobre a adecuación da metodoloxía, 
contidos e secuenciación. Referímonos a resultados non só trimestrais, senón tamén ós 

resultados das actividades e tarefas que lles propoñemos. 

 

 En calquera caso, a proposta dos alumnos, podemos introducir actividades e 
contidos, xa que pensamos que o ensino da lingua estranxeira debe responder ás 
necesidades de expresión ou de comprensión dos alumnos. Pensamos sobre todo en 
casos que xa se nos presentaron noutros cursos en relación co intercambio: os alumnos 

solicitan a menudo axuda para comunicarse cos seus compañeiros franceses e para 
realizar os traballos, así que consideramos que esta sería unha boa motivación que temos 
que incentivar. 
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Entón todo isto implica unha avaliación: 

 

▪ Da metodoloxía utilizada. 

▪ Dos obxectivos acadados en cada nivel. 

▪ Do nivel de adquisición dos contidos 

▪ Da pertinencia dos criterios de avaliación programados. 

▪ Das actividades de aprendizaxe e de avaliación empregadas. 

▪ Das explicacións realizadas na aula: idoneidade, adecuación, pertinencia, … 

▪ Dos materiais e recursos utilizados. 

 

 

Esta avaliación producirá, en caso necesario, modificacións na programación para os 
vindeiros trimestres. Axuntamos a folla da avaliación 

 

ÁREA:                                                     CURSO: 

1ª AVALIACIÓN Conforme Cales e motivo do incumprimento?  

(no caso de que se marque non) 

Modificacións 

Si Non   

OBXECTIVOS    

 

 

CONTIDOS 

 

    

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

    

METODOLOXÍA 

 

    

RECURSOS E MATERIAIS     

2ª AVALIACIÓN Conforme Cales e motivo do incumprimento? (no caso de 

que se marque non) 

Modificacións 

Si Non   

OBXECTIVOS    

 

 

CONTIDOS 

 

    

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
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METODOLOXÍA 

 

    

RECURSOS E MATERIAIS     

3ª AVALIACIÓN Conforme Cales e motivo do incumprimento? (no caso de 

que se marque non) 

Modificacións 

Si Non   

OBXECTIVOS    

 

 

CONTIDOS 

 

    

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

    

METODOLOXÍA 

 

    

RECURSOS E MATERIAIS     

 

XI. ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Tratarase de inculcar os alumnos valores como:  

 

❖ Educación para a paz: 

- Respecto e interese polo diferente da francofonía. 

- Aprecio polas viaxes como modo de coñecer e respectar outras culturas 

- Valoración dos puntos comúns que se teñen con outros/as mozos/as 

europeos/as. 

- Respecto e coñecemento das diferenzas culturais, sempre tendo en conta 
os dereitos humanos. 

- Respecto e valoración das distintas profesións. 

 

❖ Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos : 

- Análise dos roles dos membros das familias francesas no fogar. 

 

❖ Educación ambiental: 

- Respecto polo medio ambiente cando se viaxa. 

- Os medios de transporte e o respecto polo medio ambiente. 

- A contaminación ambiental nas vilas francesas. 

- Análise dos efectos negativos da contaminación sobre o medio ambiente. 
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- A importancia da reciclaxe e do coidado do medio natural. 

- O rol individual e colectivo na loita contra a mudanza climática e a 
contaminación. 

 

❖ Educación para a saúde: 

- A importancia dunha alimentación sá e duns hábitos saudables. 

- O tempo de ocio saudable 

- A importancia para a saúde de vivir nun ambiente non contaminado. 

- O deporte e a dieta como medios para ter unha vida sa. 

- A educación afectivo-emocional e sexual  

 

❖ Educación do consumidor: 

- O consumo responsable mediante a análise do que é conveniente para a 
saúde e do que non. 

 

❖ Educación moral e cívica: 

- Respecto polas normas de comportamento que facilitan a convivencia. 

- Respecto por todas as diferenzas, sexan estas de clase social, xénero, raza, 

orientación sexual, ou calquera outra particularidade das persoas que 
enriquecen a complexidade do ser humano. 

 

❖ Educación para a cidadanía: 

- Coñecemento do funcionamento das institucións democráticas en Francia e 
comparación coas do noso país. República e monarquía. A laicidade do 
estado. 

- Movementos sociais en Francia: maio do 68, a comuna de París, a loita das 

mulleres polos seus dereitos… 

 

 

XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Este ano, debido a crise sanitaria do Covid-19 e seguindo as instrucións dás 

autoridades competentes o departamento de francés non propoñerá ningunha actividade 
complementaria nin extraescolar. 
 

 

XIII. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO 

LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

 

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica de educación e 
a Comunidade Autónoma de Galicia sinalan, os centros educativos deberán elaborar e 
incluír nos seus proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as 
actuacións do centro destinadas ao fomento da lectura. Polo tanto en cada curso 

aplicaremos as competencias lectoras seguindo a orden do DOG 13 de xullo de 2007 
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Na materia de francés sempre dedicamos un tempo a lectura, dado que é unha 
parte importante da nosa materia. A través da lectura o alumnado practica a 
pronunciación, a boa entoación e a comprensión. Dependendo dos cursos os textos de 

lectura son mais complexos o mais sinxelos. Ademais dos texto no libro do alumno, textos 
das revistas e xornais de actulidade como “Elle”, “Le Monde” etc… os alumnos de 1º 
lingua teñen unha lectura obrigatoria dunha obra curta adaptada ao seu nivel que poderán 
coller no propio departamento de francés o na biblioteca do centro. 

 

 

XIV. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

 

Na materia de Francés é moi importante as novas tecnoloxías xa que permiten 

conectarse co mudo exterior e co pais da lingua que se estuda. Ademais nos permite 
unha cantidade importante de posibilidades sobre todo para diversificar o tipo de 
documentos aos que teñen acceso os nosos alumnos así como o tipo de actividades, 
moitas veces máis lúdicas, que lles podemos ofrecer. Tamén fomentaremos a utilización 

autónoma destes medios para a búsqueda de información (tarefas a realizar na casa). 

Como xa indicamos no apartado “Materiais e recursos didácticos”, o departamento de 
francés utilizará os diferentes recursos tecnolóxicos como por exemplo: 

 

 

 Televisor, vídeo, DVD e cañon da aula de francés para traballar con todos os 
documentos de que dispoñemos: reportaxes, películas, cancións... 

 Nas clases con poucos alumnos utilizaremos os tres ordenadores da aula de 
francés.  

 Nas clases de 1 e 2 de Eso temos Abalar co cal nos permite utilizar tanto a 
pizarra dixital coma os ordenadoeres Abalar dos alumnos 

 Nas clases máis numerosas temos a posibilidade de ir a aula de informática 

 En todas as clases temos a disposición as pizarras dixitais 

 Utilizaremos a Aula virtual do centro para a entrega de documentos, contidos o 
tarefa sobre todo nas clases reducidas e sempre que os alumnos teñen internet 
na casa. 

 Utilizamos internet para a entrega de certas tarefas que teñen que enviar ao 
correo da profesora (todas aquelas actividades que teñen que ser distribuidas 
posteriormente aos outros alumnos). 

 

 

Este ano debido á crise sanitaria do Covid-19, o manexo das ferramentas dixitais é 
imprescindible. Por iso todo ou profesorado está a actualizarse mediante cursos (Moodle,  

Webex, aula virtual, Abalar Móbil...) para estar actualizado e preparado para un posible 
ensino online. Por outra banda o instituto  prevé dedicar sesións de titoría para preparar o 
alumnado co manexo do correo electrónico e da aula virtual. 
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XV. INFORMACIÓN AOS ALUMNOS DOS CONTIDOS DESTA 

PROGRAMACIÓN 

 

A principios de curso se lles explica aos alumnos as seguintes cuestións: 

 

➢ Obxectivos da materia. 

➢ Contidos e metodoloxía que se vai utilizar. 

➢ Materiais e recursos educativos que se van utilizar e os que necesitan ter ou 
mercar. 

➢ Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 

➢ Criterios de calificación e mecanismos de avaliación que se van utilizar seguindo 

os tres escenarios posibles debido ao Covid-19, é dicir ensino presencial, 
semipresencial o online 

➢ Plan para a recuperación de materias pendentes seguindo os tres escenarios 
posibles debido ao Covid-19: ensino presencial, semipresencial o online 

➢ Mecanismos existentes para a reclamación en caso de disconformidade coa 
calificación obtida. 

 

Ademais da información oral se colgará dita información nos taboleiros das clases onde 

se imparte francés así como na páxina web do instituto. 

 

 

XVI. O PLAN ABALAR 

 

O IES Fermin Bouza Brey pertence aos centros que dispoñen do “Proxecto Abalar” 
que permite a integración plena das Tic’s na práctica educativa. Polo tanto Abalar é unha 
estratexia educativa global e integradora definida con obxectivos claramente 
determinados para maximizar o aproveitamento dos recursos na mellora das 

competencias da nosa cidadanía, que coordina e impulsa un cambio de modelo educativo 
en Galicia apoiado na formación do profesorado e na modernización do ensino. 

 

 

O proxecto busca maximizar o aproveitamento dos recursos, coordinar e impulsar 
un cambio no modelo educativo apoiado na formación do profesorado e a modernización 
do ensino que suporá a conversión dos colexios e institutos galegos en centros 

educativos dixitais. 

 

No presente curso 2020/2021, o noso centro ten en funcionamento todas as aulas 
Abalar en 1º e 2º de Eso. Con todo, este ano debido á crise sanitaria do Covid-19 e 
seguindo as instrucións das autoridades competentes por agora os alumnos das clases 
Abalar non poderán utilizar os computadores Abalar. Estamos á espera dun posible 

cambio favorable durante o curso escolar. 
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Esta Programación poderá ser modificada o  longo do Curso dado o seu carácter 
aberto e flexible. 

 

 

Asignado: 

      Irene Lores Nieto  Mª Carmen Aído Lago    Mª Cristina Pena Souto 


