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8.2. 1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

A programación didáctica que presenta o Departamento de Francés está baseada nas orientacións 

e criterios xerais do curso anterior e na experiencia acumulada durante sucesivos anos de ensino do 

idioma no centro. 

Incidimos no interese e a importancia do estudo de linguas estranxeiras e do francés en particular 

debido ao aumento das relacións internacionáis por motivos de educación, traballo, culturáis, 

turísticos, fácil acceso aos medios de comunicación debido a Internet. 

Seguen sendo válidos os principios que presiden a labor educativa deste Departamento é dicir, 

contribuír á educación global do alumno desde a perspectiva enriquecedora que supón a 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

Tomamos como referencia as directrices definidas no “Cadre européen commun de réference pour 

les langues” (CECRL/ MCERL) para traballar na aprendizaxe da 2ªLE. 

Tendo en conta isto, debemos engadir que o curso pasado foi un curso moi diferente e complexo xa 

que tivemos que recuperar durante o primeiro trimestre os conceptos vistos o ano anterior (curso 

no que se interrumpiron as clases presenciais) e avanzar o resto do curso. Sen embargo iso supuxo 

un retraso na programación do curso pasado que faremos constar nesta nova programación como 

axuste do curso anterior. 

Desde o departamento de francés, fixemos todo o posible por recuperar a materia dada e non dada 

e  estar conectadas co noso alumnado que permaneceu confinado en determinados momentos do 

curso. Tamén utilizamos o mail / abalar/ teléfono para resolver dúbidas e recibir traballos para os 

que non sabían envialos pola aula virtual. 

A pesar das dificultades provocadas pola situación sanitaria, o curso desenvolveuse con certa 

normalidade e con resultados, en xeral, satisfactorios. 

O profesorado do departamento do curso 2022-23 é o seguinte: 

1. Alicia del Río López  (Xefa de Departamento) 

2. Jennifer Boquete Pulleiro (profesora con destino definitivo) 
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As materias e grupos do departamento son os seguintes: 

MATERIA CURSO GRUPOS/ HORAS 

FRANCÉS 

2ª LE 

1ºESO (LOMLOE) 

2º ESO 

3º ESO (LOMLOE) 

4º ESO 

1º BACH (LOMLOE) 

2º BACH 

3 GRUPOS (6 HORAS) 

3 GRUPOS (6 HORAS) 

1 GRUPO  (3 HORAS) 

1 GRUPO (3 HORAS) 

1 GRUPO (4 HORAS) 

1 GRUPO (3 HORAS) 

TOTAL  25 HORAS 

REFORZO (EXENTOS DE 

FRANCÉS) 

1º ESO 

 

3 GRUPOS (6 HORAS) 

PROXECTO COMPETENCIAL  1º ESO 1 GRUPO (1 HORA) 

BIBLIOTECA DINAMIZACIÓN 3 HORAS 

BIBLIOTECA CLUB DE LECTURA 1 HORA 

TOTAL  36 HORAS 

 

NOTA: este curso, ademáis da asignación do reforzo, temos unha hora de proxecto competencial 

(materia nova da LOMLOE) que procuraremos orientar hacia conceptos do departamento. 

Os grupos asignados a cada profesor son: 

ALICIA DEL RÍO LÓPEZ (14 HORAS) 1º ESO FRANCÉS – 2 GRUPO (4 HORAS) 

1º ESO – REFORZO EXENTOS - 1 GRUPO  (2 HORAS) 

2º ESO – FRANCÉS -1 GRUPO (2 HORAS) 

4º ESO – FRANCÉS -  1 GRUPO (MIXTO: ) (3 HORAS) 

2º BACH – FRANCÉS - 1 GRUPO (MIXTO: (3 HORAS) 
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JENNIFER BOQUETE PULLEIRO (18 

HORAS) 

1º ESO-  FRANCÉS – 1 GRUPO  (2 HORAS) 

1º ESO- REFORZO EXENTOS – 2 GRUPOS (4 HORAS) 

1º ESO- PROXECTO COMPETENCIAL – 1 GRUPO  (1 HORA) 

2º ESO-  FRANCÉS – 2 GRUPOS  (4 HORAS) 

3º ESO - 1 GRUPO (3 HORAS) 

1º BACHARELATO- 1 GRUPO MIXTO:  (4 HORAS) 

 

ALUMNADO DE FRANCÉS POR CURSOS: 

GRUPOS NÚMERO DE ALUMNOS EXENTOS 

1ºESO A/B/C 20 /21 /19= 60 alumn@s  5 / 5 / 5 

2º ESO A/B/C 20 /22/20 =   62   alumn@s 3 / 4 / 5 

3º ESO (B/C) 10/ 6 = 16 alumn@s - 

4º ESO  6 /3 = 9 alumn@s - 

1º BACH (A/C/D/E/F) 14  alumn@s - 

2º BACH (A/B/C/D/F) 3/1/3/4/3= 14 alumn@s - 

TOTAL DE ALUMNADO DE FRANCÉS 159 alumn@s - 

 

Queremos indicar que o número de exentos en 1º de ESO non é exacto xa que aínda se están a 

analizar os expedientes. 

Dado que o cambio de primaria a secundaria pode influir  nos resultados acadados no alumnado 

máis sensible (alumno sen conexión, con problemas familiares, etc.) , seríamos partidarias de 

esperar á primeira avaliación (en 1º de ESO) para valorar a exención do alumnado xa que moitas 

veces, máis que de capacidade, é unha cuestión de actitude do alumnado. 

Se  o problema é de actitude, cursar francés coma os demáis pode ser beneficioso para o alumn@ 

para a súa integración no grupo e os seus coñecementos xeráis. 
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Dende o departamento, defendemos que o alumnado novo curse francés e que a exención sexa 

realmente para casos moi puntuáis, aos que lles pode realmente beneficiar estar exentos e recibir 

un reforzo,  sempre valorando os resultados da primeira avaliación.  

Lembramos na programación a normativa que recolle o DOGA nº109 do 11/06/2019: 

Quinto. Exención de la segunda lengua extranjera 

El alumnado de los cursos primero y segundo que presente dificultades continuadas en el proceso de 

aprendizaje, en particular en las materias lingüísticas, podrá quedar exento de cursar la materia de 

Segunda Lengua Extranjera. En este caso recibirá refuerzo educativo en aquellos aspectos en los que se 

hubieran detectado las dificultades, previo el informe pertinente de la persona tutora de la etapa o del 

curso anterior, con la colaboración del departamento de Orientación, en el cual se hará explícito el 

motivo de la medida adoptada. En sus documentos de evaluación figurará con la mención de exento/a. 

La competencia de la decisión recaerá en la dirección del centro docente, oídas las madres, los 

padres o los/las tutores/as legales del alumnado afectado por la medida. 

 

8.3. 2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA  AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

A inclusión das competencias básicas no currículo educativo ten como obxectivo conseguir, 

mediante a súa adquisición, integrar as aprendizaxes formais, propias de cada área, coas non 

formais, así como poñer en relación os contidos aprendidos entre as diferentes áreas e utilizalos 

en diferentes situacións e contextos. 

 

a) Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

a.1. Desenvolver habilidades comunicativas para interactuar de xeito competente nas 

diferentes esferas da actividad social. 

a.2. Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés. 

a.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as 

convencions e a linguaxe apropiada a cada situación. 

a.4. Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a 

diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

a.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 

a.6. Recoñecer e aprender as regras de funcionamento da lingua francesa a partires das 

lenguas que xa coñece. 
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b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( CMCT) 

b.1. Aplicar os principios e os procesos matemáticos en distintos contextos 

b.2. Emitir xuízos na realización dos cálculos 

b.3. Analizar gráficos e representacións matemáticas 

b.4. Manipular expresións alxébricas 

b.5. Interpretar e reflexionar sobre os resultados matemáticos  

b.6. Utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas  

 

c) Tratamento da Información e Competencia Dixital (CD) 

c.1. Acceder a todo tipo de información que se poida atopar en francés. 

c.2. Empregar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo 

electrónico, en intercambios... 

c.3. Crear contextos sociais e funcionais de comunicación. 

c.4. Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

 

d) Aprender a aprender (CAA) 

d.1. Ser conscientes dos procesos que posibilitan aprender  dunha maneira eficaz de 

acordo coas esixencias de cada situación. 

d.2. Ter gusto por aprender e estar motivado para aprender ao longo da vida. 

         d.3. Amosar curiosidade e interese por aprender 

d.4. Ser constantes nas tarefas, saber organizarse e planificar  

d.5. Aceptar os erros e asumir os fracasos como parte do proceso de aprendizaxe 

d.6. Ter capacidade para autoavaliarse. 

d.7. cooperar e colaborar cos demáis. Dispoñer de capacidade metacognitiva. 

 

e) Competencia Social e Cidadá (CSC) 

e.1. Empregar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 

e.2. Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferencias culturais 

entre falantes de distintas linguas. 

e.3. Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade dos 

interlocutores. 

e.4. Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demáis, desenvolver a habilidade para 
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construir diálogos, tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros, e favorecer 

o feito de aprender de e cos outros 

f) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: (SIE) 

    f.1. Ter capacidade de análise , planificación, organización e xestión  

    f.2. Saber adaptarse ao cambio e resolver problemas  

f.3. Saber comunicar, presentar, representar e negociar 

     f.4. Facer avaliación e auto-avaliación 

g) Competencia en conciencia e expresión  cultural (CCEC) 

g.1. Aproximarse mediante o estudo da lingua a outros autores que contribuíron desde 

distintas áreas á manifestación artística. 

         g.2.   Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas 

manifestacións culturais e artísticas. 

        g.3.         Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 

   g.4. Realizar representacións de simulacións e narracións. 

 

RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES QUE FORMAN PARTE DOS PERFIS 

COMPETENCIAIS 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

1. Capta a información máis importante de 

indicacións, anuncios, mensaxes y 

comunicados breves e articulados de 

maneira lenta e clara (p. e. en estacions ou 

aeroportos), sempre que as condicions 

acústicas sexan boas e o son non esté 

distorsionado. 

2. Entende os puntos principais do que se lle 

di en transaccións e xestións cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tendas, 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

CCL1.1. Recoñece e lembra as palabras clave dunha 

exposición oral dun tema específico coñecido. 

CCL1.2. Comprende a idea xeral de textos orais, 

emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre 

asuntos cotidianos, se se fala despacio e con claridade. 

CCL1.3. Comprende as informacións específicas máis 

relevantes de textos orais, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuais sobre asuntos cotidianos, se se fala 

despacio e con claridade  
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Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descripcións, narracións e 

opinións formuladas en términos sinxelos 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre aspectos xerais de temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

despacio e directamente e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o dito.  

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa (p. e. nun centro de 

estudios), preguntas sinxelas sobre asuntos 

persoáis ou educativos, sempre que poda 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

5. Identificalas ideas principais de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos ou do seu interese articulados 

con lentitude e claridade (p. e. noticias o 

reportaxes breves), cando as imaxes 

constitúen gran parte da mensaxe. 

 

 

CD1. Obten información relevante en Internet ou en 

outros soportes sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información 

e a comunicación. 

CAA1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais 

do código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e 

fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de aprendizaxe. 

CSC4. Traballa en parellas e grupos aceptando o seu 

papel nesos agrupamentos. 

SIE1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do 

código da lingua extranxeira (morfoloxía, sintaxe e 

fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autocorrección das produccions 

propias e para comprender mellor as alleas. 

CCEC1. Identifica alguns elementos culturais propios dos 

países e culturas onde se fala a lingua estranxeira. 

CCEC2. Amosa valores de iniciativa, creatividade e 

imaxinación. 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orais: Expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

1. Fai presentacions breves e ensaiadas, 

seguindo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas xerais ou relacionados 

con aspectos básicos dos seus estudios, e 

responde a preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das mesmas se se 

CCL 

CAA 

CSC 

CCL2.1. Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación 

da lingua estranxeira. 

CCL2.2. Produce un discurso comprensible e adecuado á 

intención de comunicación. 
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Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

articulan clara e lentamente.  

2. Desnvólvese con eficacia suficiente en 

xestions e transaccions cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o ocio, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento).  

3. Participa en conversacións informáis 

breves, cara a cara ou por teléfono u otros 

medios técnicos, nas que establece contacto 

social, intercambia información e expresa 

opinions de maneira sinxela e breve, fai 

invitacions e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e da indicacions ou 

instruccioes, ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar unha actividade 

conxunta.  

4. Desenvólvese de maneira simple nunha 

conversación formal ou entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando a información necesaria, 

expresando de maneira sinxela os seus 

opinions sobre temas habituáis, e 

reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios formulados de maneira lenta e 

clara, sempre que poda pedir que se lle 

repitan os puntos clave se o necesita.  

 

SIE 

CCEC 

 

CCL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes. 

CCL3.1. Reproduce as fórmulas habituais e culturais que 

se emplean en la comunicación interpersonal en el aula. 

CCL3.2. Comunícase oralmente participando en 

conversaciones e en simulacions sobre temas coñecidos 

ou traballados previamente. 

CCL3.3. Interactúa oralmente en lingua extranxeira co 

profesorado o cos compañeiros sobre temas de interese 

persoal e tarefas de clase. 

CAA2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico 

específicos da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, 

estructurais e funcionais) para que as produccións de 

textos orais sexan correctas.SC2. Relaciona la cultura de 

la lengua extranjera con las suya propia. 

CSC3. Acepta e practica as normas de convivencia 

establecidas. 

CSC4. Traballa en parellas e grupos aceptando o seu 

papel en esos agrupamentos. 

SIE3. Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a 

continuidade da comunicación. 

SIE4. Comunícase oralmente participando en 

conversacions e en simulacions sobre temas coñecidos 

ou traballados previamente. 

CCEC2. Amosa valores de iniciativa, creatividade e 

imaxinación. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instruccións xeráis de funcionamento y 

manexo de aparatos de uso cotidiano (p. e. 

unha máquina espendedora), así como 

instruccions claras para a realización de 

actividades e normas de seguridade básicas 

(p. e. nun centro de estudios).  

2. Comprende correspondencia persoal 

sinxela en cualquer formato na que se fala 

dun mesmo; se describen persoas, 

obxectos, lugares e actividades; se narran 

acontecementos pasados, e se expresan de 

maneira sinxela sentimentos, desexos e 

plans, e opinions sobre temas xeráis, 

coñecidos ou do  seu interese.  

3. Entende a idea xeral de correspondencia 

formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal ou 

educativo (p. e. sobre un curso de veran).  

4. Capta o sentido xeral e alguns detalles 

importantes de textos periodísticos moi 

breves en cualquer soporte e sobre temas 

xerais ou de seu interese se os números, os 

nombres, as ilustracions e os títulos 

constituen gran parte da mensaxe.  

5. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a 

asuntos de seu interese (p. e. sobre unha 

ciudad), sempre que poda reler as seccións 

difíciles.  

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CCL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos 

adecuados á  edade, con apoyo de elementos textuais y 

non textuais, sobre temas variados e outros 

relacionados con algunhas materias do currículo. 

CCL4.2. Extrae información específica de textos escritos 

adecuados á  edade, con apoio de elementos textuais y 

non textuais, sobre temas variados e outros 

relacionados con algunhas materias do currículo. 

CCL.4.3. Le textos de certa extensión apropiados á súa 

idade, intereses e nivel de competencia con axuda de 

dicionarios. 

CMCT2. Obten información de forma empírica. 

CMCT3. Resolve crucigramas, puzles ou sopas de letras. 

CMST4. Mostra interese por coñecer alguns elementos 

culturais ou xeográficos. 

CD1. Obten información relevante en Internet ou 

noutros soportes sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada as tecnologías da información 

e a comunicación. 

CAA3. Identifica e xestiona algunhas estratexias 

utilizadas e materiais ofrecidos polo libro de texto para 

progresar na aprendizaxe. 

CSC1. Demostra interese por outras culturas. 

CSC2. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coas súas 

propias.  

SIE2. Utiliza procesos de autoavaliación. 

CCEC3. Aprecia, disfruta e participa nas actividades 
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Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

relacionadas coas biografías de personaxes famosos e 

interesantes para a súa idade. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información personal e relativa á súa 

formación, intereses ou aficions (p. e. para 

suscribirse a unha publicación dixital). 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), nos que fai breves 

comentarios ou da instruccións e 

indicacions relacionadas con actividades e 

situacions da vida cotiá e do seu interese, 

respetando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve 

na que se establece e manten o contacto 

social (p. e. con amigos noutros países); 

intercámbiase información; descríbense en 

términos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoáis; danse instruccions; 

fanse e aceptan ofrecementos e suxerencias 

(p. e. se cancelan, confirman ou modifican 

unha invitación ou uns), e exprésanse 

opinions de modo sinxelo.  

4. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucions públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requerida e observando as convencions 

formáis e normas de cortesía básicas de 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CCL5.1. Escribe palabras respetando as reglas de 

ortografía. 

CCL5.2. Escribe frases co orden sintagmático correcto 

CCL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes 

utilizando as estructuras, as funcions e o léxico 

adecuados, así como alguns elementos básicos de 

cohesión, a partir de modelos, e respetando as regras 

elementais de ortografía e de puntuación. 

CMCT1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua 

estranxeira. 

CD2. Usa de forma guiada as tecnoloxías da información 

e a comunicación. 

CAA1. Utiliza o coñecmento dalguns aspectos formais 

docódigo da LE (morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en 

diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de aprendizaxe. 

CSC2. Relaciona a cultura da LE coas súas propias. 

SIE1. Utiliza o coñecemento dalguns aspectos formais 

dol código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxee 

fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autocorrección das produccions 

propias e para comprender mellor as alleas. 

CCEC2. Demostra valores de iniciativa, creatividade e 
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Estándares de aprendizaxe CCBB Indicadores - Competencias 

este tipo de textos.  imaxinación. 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS: 

3.1. ESO: 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estructura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia.  

g) 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.  
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h) 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.  

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

l) 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.  

m) 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 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ)    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 da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

3. 2. BACHARELATO: 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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 
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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.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

h) 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.  

    i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida.  

l) 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.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 



   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-23 

 
 
 

15 

Departamento de Francés – IES Concepción Arenal 

4. CONTIDOS SECUENCIADOS POR TRIMESTRE E NIVEL. CONTIDOS 
MÍNIMOS 

8.3.2.1.1.       4.1. PRIMER CICLO DE ESO: 

 

8.4. 2º ESO: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS POR AVALIACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: 

AXUSTE DO CURSO 
ANTERIOR 

 Révision 1º ESO: 

 Comunicación: As presentacións, preguntas e saúdos 
básicos, as descripcións, falar da clase, dos horarios, 
da familia, da cidade, do tempo 

 Gramática: verbos básicos, posesivos, artigos, 
adxectivos, as preposicións… 

 Léxico: a familia, o corpo, as cores, os días da 
semana/ meses, os números, o material escolar, as 
materias, o instituto, a descripción física e o 
carácter, a cidade, o clima. 

COMUNICACIÓN   
 Presentarse, falar da familia, dos gustos, das clases. 
 Falar do tempo, saber situar países (préposition+pays) 
 Facer proxectos (estructura ALLER +INFINITIF) 
 Describir e falar da roupa. (tema 1) 

 

GRAMÁTICA  Repaso 1º ESO. 
 Os adxectivos - Les adjectifs (genre et nombre). 
 Os demostrativos ( ce, cet, cette. Ces) 
 Verbos: essayer, acheter, vouloir, mettre, pouvoir. 

 

FONÉTICA  Entonacion interrogativa e exclamativa 

 O son / ʃ /ch) 

 

LÉXICO  Repaso 1º ESO. 
 Les vêtements (roupa), les chaussures (zapatos) et les 

accessoires (accesorios) – as cores (concordancias) 
 

CIVILIZACIÓN  Os hábitos de vestimenta 
 A moda, as marcas francesas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

COMUNICACIÓN  Parler des activités quotidiennes (acción cotiás) 
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 Comparar 
 Demander et dire ses préférences (dar preferencias) 
 Exprimer une action récente (expresar unha acción recente) 
 Expresar a posesión (le possessif) 
 Propor  actividades / refusar 
 Falar dun deporte 
 

GRAMÁTICA  O comparativo. 
 O imperativo 
 Os verbos pronominais. 
 O pasado récente. 
 Os adxectivos posesivos 
 Oui, non, si 
  verbo PRÉFÉRER 
 Jouer au / faire du + sport 

 

FONÉTICA  os sons nasais /    /, /    /, /    / 

 a vogal aberta /   / 

 

LÉXICO  A vivenda e o mobiliario, as tarefas domésticas . 
 O deporte, a frecuencia 

 

CIVILIZACIÓN  O ocio  dos Franceses 
 os monumentos franceses 
 O deporte  en Francia 

 

TERCEIRO TRIMESTRE: 

COMUNICACIÓN  Dar ordes, expresar obrigas 
 Falar dos alimentos. 
 Facer as compras. 
 Expresar as cantidades 
 Pedir algo educadamente 
 Expresar a causa 
 Contar o pasado 
 Falar de habilidades  

 

GRAMÁTICA  Pron.Personais COI. 
 O imperativo + pron COD ou COI 
 Verbo SAVOIR 
 Artigos partitivos. O pronome EN. 
 As cantidades: un peu de, beaucoup de, plus, moins, 

autant de. 
 Est-ce que …? quand/Où/ Combien est-ce que? 
 Fórmulas de cortesía: vous, je voudrais 
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 Le passé composé (avoir/être) 
 

FONÉTICA  Os sons / s /, /z / 

 O son  / ɲ / (gn=ñ) 

 

LÉXICO  Os alimentos e as bebidas 
 Os números a partir de 100 
 As tendas 
 O campo  e os animais de granxa 

 

CIVILIZACIÓN  Os adolescentes e a alimentación, a alimentación en Francia 
 A cidade e o campo 
 A festa da natureza 

 
 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 2ºESO : 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  POR AVALIACIÓN 

Primer trimestre: 

 Repaso 1º ESO. 

 Falar da roupa, cores 

 Adx. demostrativos. 

 Verbos: essayer, acheter, vouloir, mettre, pouvoir. 
 

Segundo trimestre: 

 Falar da casa, mobles , vivenda 

 Falar das actividades cotiás e lecer. 

 Expresar a posesión. 

 Os adxetivos posesivos. 

 O comparativo. 

 O imperativo. 

 Os verbos pronominais. 

Terceiro trimestre : 

 Dar ordes, expresar obriga 

 Falar de alimentos. (adverbos de cantidade) 

 Facer compras. 

 Expresar cantidades (partitivos, pronome EN) 

 Pedir algo educadamente 

 Expresar a causa 

 Contar en pasado 

 Falar da cidade, tendas e barrios 

 Vocabulario do campo, animais da granxa, as tendas 
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TEMPORALIZACIÓN/SECUENCIACIÓN  (2 HORAS/SEMANA) 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONS 

PRIMERO (26) Repaso, sesións de reforzos de 1º 
eso  

8 sesións 

unidade 1 /2 10 sesións 

 actividades complementarias 4 sesións 

 repaso e probas 4 sesións 

 

SEGUNDO (22) Unidades 2 e 3/4 15 Sesións 

actividades complementarias  3 sesións  

repaso e probas 4 Sesións 

 

TERCERO  (17) Unidades 4 e 5/6 14 Sesions 

repaso e probas 3 Sesions 

Fin de curso actividades finais e recuperación 5 sesións 

 
O número de sesións é aproximado xa que pode variar por alguns festivos que coincidan co grupo e 
faltas do profesorado. 

8.4.2. 4.2. SEGUNDO CICLO DE ESO 
 
CURSO: 4º ESO 
 

4ºESO: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTIDOS POR AVALIACIÓN 
Primer Trimestre: 

Reaxuste do curso anterior Révision  3º ESO: 
Repasarase  as acción cotias (en presente e en pasado), os horarios, 
as presentacións, as descripcións, o posesivo, a obriga e 
prohibicións, as emocións…. 
 

Communication: Unité 1 (libro de 3 º ESO): le plaisir de lire 
 Distinguir as persoas / os obxectos 
 Confirmar unha afirmación ou negación 
 Describir costumes pasadas 
 Contar o pasado 
 Comprar un agasallo nunha tenda 

UNITÉ 2: Vacances à la carte 
 Dar unha orde, un consello 
 Expresar un desexo 
 Falar dun lugar 

Grammaire:  
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 Repaso dos verbos básicos 
 O imperfecto 
 os verbos “lire” e “écrire” 
 Os pronomes relativos (qui/que) 
 O  pronome relativo où 
 A interrogación 
 Os posesivos 
 Os demostrativos 
 O imperativo e os pronomes persoais 

Phonétique:  Révision des vogais francesas 

Lexique  A lectura e os xéneros literarios 
 As tendas 
 A cidade 
 As vacacións (lugares, medios de transporte, actividades, 

tipo de aloxamentos) 

Civilisation:  A casa natal de Louis Pasteur 

  

Segundo Trimestre: unité 2 et 3 

Communication: Unité 2 : les vacances 
 Explicar o tempo 
 Repaso do futuro 
 Expresar a consecuencia 
 As expresions do tempo: o momento da accion e a 

chronoloxía. 
 A duración. 
 Reservar un billete de tren / unha habitación de hotel 
 Expresar a necesidade. 
 Dar  precisións. 

Unité 3: a saúde e o corpo 
 Aprender as partes do corpo 
 Preguntar e pedir como se sinte un 
 Expresar a hipótese e dar un consello 
 Falar dos deportes 
 Expresar o descontento e a satisfacción 

Grammaire:  
 Repaso do pasado (imperfecto e passé composé) 
 O futuro simple 
 Présent indicatif: croire. 
 Os verbos jouer / faire + actividades (repaso e ampliación) 
 O comparativo e o superlativo (repaso e ampliación) 
 O pronome relativo DONT. 

 

Phonétique:  A intonacion expresiva 
 A puntuacion 

Lexique  As vacacións, as datas, os horarios 
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 O  loxamento (características e descripción) 
 O corpo, as enfermedades, a visita médica 
 O deporte e actividades. 

 

Civilisation:  Os tipos de aloxamentos vacacionais 
 A consulta médica – a sanidade en Francia 

  

Terceiro Trimestre: unité 4 e 5 

Communication: Unité 4 : le lycée et les études 
 Preguntar educadamente 
 Aconsellar 
 Expresar a causa 
 Expresar a necesidade 
 Dar precisions sobre algo 
Unité 5: accro à la technologie ? 

 Distinguir persoas e obxectos 
 Expresar sentimentos e emocións 
 Expresar a causa e a finalidade (2) 
 Expresar opinions mais complexas 
 Expresar a negación 

 

Grammaire:  Os adverbios de lugar.  
 Expresions de cortesía 
 A causa ( conjonctions et expressions) 
 Il faut + nom / verbe. 
 Avoir besoin de + nom/ verbe. 
 Je pense, je trouve, je crois… 
 As expresions do tempo: o momento da accion e a 

chronoloxía. 
 A duración. 
 As preguntas (repaso) 
 A expresión da finalidade 

 

Phonétique:  La liaison 
 os homófonos 

Lexique  o instituto, as materias, as clases 
 As tecnoloxías e a informática 

Civilisation:  A educación en Francia 
 O uso das novas tecnoloxías en Francia 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS : DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR AVALIACIÓN 

Primer trimestre : 

 Confirmar unha afirmación ou negación 
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 Describir costumes pasadas 
 Contar o pasado 
 Comprar un agasallo nunha tenda 
 Dar unha orde, un consello 
 Expresar un desexo 
 Describir un libro 
 Falar dun lugar 
 Os tempos do indicativo (le présent, le passé composé, l’imparfait) 
 Os  pronomes relativos (qui/que/où) 
 Os posesivos 

Segundo trimestre : 

 Explicar o tempo 
 Repaso do futuro 
 Expresar a consecuencia 
 As expresions do tempo: o momento da accion e a chronoloxía. 
 Reservar un billete de tren / unha habitación de hotel 
 Aprender as partes do corpo 
 Preguntar e pedir como se sinte un 
 Expresar a hipótese e dar un consello 
 Falar dos deportes 
 Repaso do pasado (imperfecto e passé composé) 
 O futuro simple 
 Présent indicatif: croire. 
 Os verbos jouer / faire + actividades (repaso e ampliación) 
 O comparativo e o superlativo (repaso e ampliación) 

 

Tercer trimestre : 

 Preguntar educadamente 
 Aconsellar 
 Expresar a causa 
 Expresar a necesidade 
 Distinguir persoas e obxectos 
 Expresar sentimentos e emocións 
 Expresar a causa e a finalidade (2) 
 Expresar a negación 

 Os adverbios de lugar.  
 Expresions de cortesía 
 A causa ( conjonctions et expressions) (básico) 
 Il faut + nom / verbe. 
 Avoir besoin de + nom/ verbe. 
 Je pense, je trouve, je crois… 
 As preguntas (repaso) 
 A expresión da finalidade (básico) 
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TEMPORALIZACIÓN (3h/semana) 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS 

PRIMEIRO ( 40 sesións aprox.) Repaso 3º ESO 
Unidade 1 
Unidade 2 

24 Sesións 

Axustes ou reforzos 2 sesións 

Actividades complementarias 8 sesións 

Proxecto  2 sesións 
 

Probas  4 sesións 

SEGUNDO (32 sesións aprox.) Unidade 2 e 3 16 sesións 

Axustes ou reforzos 2 sesións 

Actividades complementarias  

Probas 3 sesións 

TERCEIRO (32 sesións aprox) Unidade 4  e 5  25 sesións 

Axustes ou reforzos 4 sesións 

Probas  3 sesións 

 
 
 

4.3.  BACHARELATO: 
 

2º BACH: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTIDOS POR AVALIACIÓN 
Primer Trimestre: 

Medidas de reaxuste Repaso xeral, avaliación inicial: 
Repasaremos a través de actividades (textos/cancións / 
documentos) aspectos léxico-gramaticáis que corresponden ao 
curso anterior. 
 
 

Communication: Tema 1: (unidade 7 – edito 2) 
As descripcións de persoas: REPASO  

 describir unha persoa física e psicolóxicamente 
 falar dunha persoa (biografía) no pasado  
 comprender un texto sobre os nomes no mundo 

TEMA 2: les émotions / l’information  ( unidade 8 – edito) 
 Falar das emocions 
 comprender  informacions de prensa (UN.8) 
 analizar os diferentes medios 
 reprochar algo 
 facer unha critica positiva e négativa 

 

Grammaire:  Os adxectivos: colocacion e concordancias 
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 Repaso do pasado (imperfecto e passé composé) 
 A interrogación 
 Os adxectivos indefinidos 
 A expresión dos sentimentos ( repaso do presente de 

subxuntivo) 
 As preposicions cos países / cidade 
 A causa e a consecuencia 
 Os pronomes COD / COI (repaso) 

Phonétique:  Os sons nasais: /   / /  / /  / 

Lexique  O caracter e a descripcion física 
 A informacion: ( la presse, les rubriques, les métiers, les 

médias) 
 

Civilisation:  Os Parisinos 
 Os gustos televisivos dos Franceses 

Segundo Trimestre: 

Communication: Tema 3: CONSOMMATION 
 comprender un artigo sobre o gasto alimentario (UN.6/9) 
 expresar a súa aprobacion 
 informarse sobre un menu 
 expresar o descontento 
 comprender / responder a un anuncio 

TEMA 4 : A solidaridade 
 comprender  o traballo de ongs 
 expresar o desexo, os plans de futuro 
 fomentar a partcicpación en actos solidarios 

Grammaire:  O  pronome EN – repaso dos partitivos, adverbios de 
cantidade 

 A negación e  restriccion ne …que 
 As comparacions e o  superlativo 
 Os adverbios en –ment 
 o futuro 
 O condicional – a hipótese 
 Repaso de todos os pronomes 
 A voz pasiva (introducion) 

Phonétique:  Erreurs de prononciation plus communes 

Lexique  O consumo 
 Os obxectos do cotiá 
 A alimentación 
 A solidaridade 

Civilisation:  O consumo en Francia 
 Os restos du coeur, as asociacións francesas 

  

Terceiro Trimestre: 

Communication: TEMA 5: 
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 Parler de l’environnement (un.12) (medioambiente) 

Grammaire:  Le discours rapporté (estilo indirecto) 
 L’expression du but (a finalidade) 
 La concession et l’opposition ( a concesión e oposition) 

Phonétique:  Les différences de phonèmes (voyelles) 

Lexique  L’environnement (medioambiente), les animais, os medios 
naturais. 

 Ecoloxía: xestos e compromiso 

Civilisation:  As organizacions ecolóxicas 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS : DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR AVALIACIÓN 

Primer trimestre : 

 Describir persoas – falar delas 
 parler du futur (falar do futuro) 
 Exprimer son point de vue ( expresar o seu punto de vista) et médias (medios de 

comunicación) 
 le futur simple 
 l’obligation et l’interdiction (a obriga/ prohibicion) 
 Os adxectivos: colocacion e concordancias 
 Repaso do pasado (imperfecto e passé composé) 

 

Segundo trimestre : 

 comprender un artigo sobre o gasto alimentario 
 exprimer son accord / son approbation (estar de acordo) 
 exprimer le mécontentement (expresar descontento) 
 exprimer un souhait (expresar un desexo) 
 parler de ses émotions (falar de emocions) 
 exprimer la solidarité et parler de la société (expresar solidaridade e falar da 

sociedade) 
 Le conditionnel (o condicional) 
 La cause et la conséquence 
 Les pronoms COD et COI (Repaso xeral) 

Tercer trimestre : 

 
 Parler de l’environnement (medioambiente) 
 Le discours rapporté ( estilo indirecto)  
 La voix passive (pasiva) 
 L’expression du but ( finalidade)  
 La concession et l’opposition (concesión e oposición) 
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TEMPORALIZACIÓN (3h/semana) 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS 

PRIMEIRO ( 34 sesións aprox.) Repaso 1º bach 
Tema 1-2 

5 Sesións 
18 sesións 

Actividade lúdica 4 sesións 

Axustes ou reforzos 4 sesións 

Probas  3 sesións 

SEGUNDO (30 sesións aprox.) Tema 3-4 21 sesións 

Axustes ou reforzos 3 sesións 

Actividades lúdicas 3 sesións 

Probas 3 sesións 

TERCEIRO (24 sesións aprox) Tema 5 10 sesións 

Axustes ou reforzos 5 sesións 

Actividades complementarias 4 sesións 

Probas  5 sesións 

 

 

5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLE POR CURSO. GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES. 

5.1. 2º ESO 

Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
cias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ 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 

▪ B1.1. Comprender preguntas e 
informacións relativas á información 
persoal e pública moi básica 
(identificación persoal, gustos, etc.), así 
como instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento e 
actividades na aula. 

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes 
do texto: anticipación do contido xeral do 
que se escoita con axuda de elementos 
verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que intencións, 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.2. Comprende frases e 
expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas (datas, 
prezos, pequenas doenzas, etc.) e 
temas con que está moi 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
cias clave 

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.). 

onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no 
contexto, e as experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis 
salientables de mensaxes orais sinxelas e 
moi básicas (por exemplo, onde e cando 
ocorre algo, seguir instrucións ou 
indicacións, identificar persoas que 
posúen algo, obxectos e lugares descritos 
cun vocabulario básico, etc.) emitidas 
cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de 
comunicación, se se fala moi amodo e 
con moita claridade. 

▪ 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 e público moi 
elemental, sempre que se fale con 
lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible. 

familiarizado, e segue instrucións e 
consignas de aula. 

▪ CD 

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

▪ 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, a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, 
sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, do destinatario 
e da finalidade da produción ou da 
interacción. 

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

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

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas moi básicas relativas 

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

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
cias clave 

lograr a intención comunicativa 

 

– Execución: 

– Percepción da mensaxe con 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 básica, estruturándoa 
adecuadamente 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 
(limitar o 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 
“estranxeirizar” palabras da 
lingua meta.  

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalización de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de 
accións que aclaran o 
significado.  

– Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou 
corporal).  

– Uso de elementos cuasiléxicos 
(hum, puah, etc.) de valor 

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 e 
cantidades) moi habituais da vida diaria, 
usando un repertorio básico de palabras 
e frases moi simples memorizadas, e 
facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
cias clave 

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 e outras, igualmente cotiás 
moi básicas. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ 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 ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información esencial e puntos 
principais). 

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

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas 
básicas, e comprender avisos, obrigas e 
prohibicións moi sinxelas e predicibles e 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC  
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Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
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– 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, 
pronuncia e significado a partir de 
modelos escritos e expresións orais 
coñecidas. 

 

 

 

 

traballadas previamente, referidas a 
necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 

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

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

especialmente se contan con apoio 
visual. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos  
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
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▪ 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.). 

– 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 
(limitar o 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. 

▪ B4.1. 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. 

▪ 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 necesidade 
inmediata. 

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ 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 (informar, preguntar, 
invitar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato 
dixital, cunha presentación limpa e 
ordenada 

 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  
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▪ 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 
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 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 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 
diferenzas 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. 

▪ B5.1. 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 convencións 
ortográficas, tipográficas e de 
puntuación, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e 
produción de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, comportamento 
e convencións sociais, respectando as 
normas de cortesía máis básicas nos 
contextos respectivos. 

▪ 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. 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. 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos de devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso máis habitual, 
e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, 
sempre que sexan traballados en clase 
previamente.  

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

▪ 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 

de tratamento, etc.), e amosa 

respecto polas diferenzas que 

poidan existir en aspectos culturais 

como hábitos, horarios, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ 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 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ B5.4. 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 (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 valorando as competencias que 
se posúen como persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as experiencias noutras linguas. ▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.4. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o 

propósito solicitado na tarefa ou 

ligado a situacións de necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar 

información sobre datos persoais, 

felicitar, invitar, etc.) utilizando 

adecuadamente as estruturas 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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sintáctico-discursivas e o léxico 

necesarios, moi básicos e 

traballados previamente. 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

O alumno deberá expresarse oralmente e por escrito cun mínimo de corrección nas diversas 

situacións comunicativas plantexadas na clase e especificadas no programa.  

O alumno deberá amosar un comportamento e unha actitude positivas en relación coa materia non 

só durante a clase senon no seu traballo na casa. 

O nivel de consecución dos estándares de aprendizaxe quedará reflectido en  cinco niveis 

indicadores do éxito, que describirán o nivel de consecución do mesmo, sendo o nivel tres o 

mínimo esixible. 

NIVEL 1 O alumno non traballa, non consegue realizar ningún estándar de aprendizaxe, 

non entrega/ realiza as tarefas , non amosa interese nin participa. Non supera 

as probas escritas nin oráis. 

NIVEL 2 O alumno/a traballa ás veces, non consegue realizar algún estándar de 

aprendizaxe, non entrega/ realiza en xeral tarefas , non amosa moito interese 

nin participa. Non supera as probas escritas nin oráis. 

NIVEL 3 O alumno vai traballando na aula , non sempre realiza as tarefas, participa e 

consegue ás veces  realizar os estándares de aprendizaxe esixidos. Supera as 

probas escritas e oráis moi xustamente (nota entre 4 e 5) 

NIVEL 4 O alumno/a traballa na aula, realiza en xeral as tarefas, participa e cumpre 

xeralmente os estándares de aprendizaxe. Supera as probas escritas e oráis 

adecuadamente.  

NIVEL 5 O alumno/a traballa na aula, realiza todas as tarefas, é participativo, amosa 

interese , e cumpre sempre  os estándares de aprendizaxe. Supera as probas 
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escritas e oráis con moi boas calificacións. 

 

En caso de ensino NON PRESENCIAL, valorarase de igual xeito ao alumnado  coa súa  

participación e traballo cotiá na aula virtual/ entrega en prazo das tarefas, nas videoconferencias 

realizadas ou nas probas que  se poidan realizar. 

5.2. 4º ESO 

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competen
cias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ B1.1. 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 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 
paralingüísticos (acenos, entoación, 
etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir do 
coñecemento doutras linguas, e de 
elementos non lingüísticos (imaxes, 
música, etc.). 

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

▪ 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 do dito.  

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

▪ B1.3. Comprender o esencial en 
situacións que impliquen a solicitude 
de información xeral (datos persoais 
básicos, lugares, horarios, datas, 
prezos, cantidades e actividades 
cotiás, etc.), sempre que se fale con 
lentitude e con claridade.  

▪ B1.4. Comprender o esencial en 
conversas sinxelas, básicas e breves 
sobre descricións, narracións, puntos 
de vista e opinións relativos a temas 
frecuentes e de necesidade 
inmediata relativas ao ámbito 

▪ SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso: facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, 
etc.) e inferindo o que non se 
comprende e o que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles salientables 
de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, 
articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, por megafonía, ou 
nun contestador automático), 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.3. Comprende, nunha 
conversa formal ou nunha 
entrevista na que participa (por 
exemplo, nun centro docente), 
preguntas sobre asuntos persoais 
ou educativos (datos persoais, 
intereses, preferencias e gustos 
persoais e educativos, 
coñecemento ou 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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persoal, sempre que se fale con 
lentitude, articulando de forma clara 
e comprensible, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e 
información moi relevante e sinxela 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares 
e predicibles, previamente 
traballados, e de programas de 
televisión tales como boletíns 
meteorolóxicos ou informativos, 
sempre que as imaxes porten gran 
parte da mensaxe. 

descoñecemento, etc.), así como 
comentarios sinxelos e predicibles 
relacionados con estes, sempre 
que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se 
lle dixo. 

▪ SLEB1.4. Entende información 
relevante do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
hoteis, tendas, albergues, 
restaurantes, espazos de lecer ou 
centros docentes), sempre que se 
fale amodo e con claridade.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións 
formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta 
a repetir ou reformular o dito.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o destinatario 

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

▪ SLEB2.1. Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un esquema 
lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do 
seu interese ou relacionados cos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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e a finalidade da produción ou da 
interacción. 

– Adecuar o texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concibir a mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica.  

– Activar os coñecementos previos 
sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

– Expresar a mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto 
memorizados e traballados en clase 
previamente.  

– Reaxustar a tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da 
mensaxe (limitar o que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos 
lingüísticos e paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de 
significado parecido.  

– Definir ou parafrasear un 
termo ou expresión.  

– Usar a lingua materna ou 
“estranxeirizar” palabras da 
lingua meta.  

– Pedir axuda. 

mensaxe.  

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

▪ B2.3. Intercambiar de xeito 
intelixible información sobre 
transaccións e xestións cotiás moi 
habituais, usando un repertorio 
básico de palabras e frases simples 
memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se lle 
repita ou repetir o dito.  

▪ B2.4. Producir textos breves e 
comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por 
outros medios técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, cunha linguaxe 
sinxela. 

▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar 
información sobre temas de 
importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal, 
educativo ou ocupacional, e 
xustificar brevemente os motivos de 
determinadas accións e plans, aínda 
que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as 
pausas e a reformulación para 

seus estudos, e responde a 
preguntas previsibles breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. Desenvólvese coa debida 
corrección en xestións e 
transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer 
(horarios, datas, prezos, 
actividades, etc.), seguindo 
normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento), facéndose 
comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado.  

– Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal).  

– Usar elementos cuasiléxicos 
(hum, puah…) 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 básicos de 
interacción segundo o tipo de 
situación de comunicación. 

organizar o discurso e seleccionar 
expresións e estruturas, e a persoa 
interlocutora teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ 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 
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 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

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

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

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

  

  

  

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.2. Identifica, con axuda da 
imaxe, instrucións xerais breves e 
sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos de uso 
cotián, así como instrucións claras 
para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.3. Comprende 
correspondencia persoal sinxela, 
en calquera formato, na que se 
fala de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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comprensión de novos elementos. 

▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, 
pronuncia e significado a partir de 
modelos escritos e expresións orais 
coñecidas. 

  

▪ B3.4. Identificar a información 
esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte dixital, breves e ben 
estruturados, escritos nun rexistro 
formal ou neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de temas de 
interese ou relevantes para os 
propios estudos e as ocupacións, e 
que conteñan estruturas sinxelas e 
un léxico de uso común. 

acontecementos presentes, 
pasados e futuros, e se expresan 
de xeito sinxelo sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu 
interese.  

▪ CCEC 

▪ SLEB3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou 
educativo (por exemplo, sobre 
unha bolsa para realizar un curso 
de idiomas).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 4: Produción de textos escritos  

▪ 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.).  

– Uso de elementos coñecidos obtidos 
de modelos moi sinxelos de textos 
escritos, para elaborar os propios 
textos. 

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para 
producir textos (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final), a 
partir de modelos ben estruturados 
e traballados previamente. 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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– 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”, “botar unha 
man”, 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. 

ou do seu interese. 

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir 
de modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación 
lingüística, de ser o caso (adecuado 
ao seu nivel escolar), e amosando 
interese pola presentación limpa e 
ordenada do texto. 

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

 
 
 
 
 
 
 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa á súa formación, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha 
publicación dixital).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes 
en diferentes soportes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu 
interese, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía máis importantes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 
 
 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  
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▪ 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 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 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 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 
diferenzas 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: 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso máis común, recoñecendo os 
seus significados evidentes, e 
pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible con razoable 
comprensibilidade, malia o acento 
estranxeiro moi evidente ou erros de 
pronuncia que non interrompan a 
comunicación, e que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas básicas, 
tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de uso 
común, e os seus significados 
asociados, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a 
produción de textos orais e escritos 
os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
á vida cotiá (hábitos de estudo e de 
traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas 
como a música ou o cine), condicións 
de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no centro 
docente, nas institucións, etc.), e 
convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas 
de cortesía e máis básicas nos 
contextos respectivos. 

▪ 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. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 

▪ SLEB5.1. Produce léxico e 
estruturas básicas intelixibles no 
oral e na escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e 
utiliza con eficacia comunicativa 
patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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– 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. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais 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; 
transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos moi básicos e moi 

lingüísticos ou culturais. 

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

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo oral e 
escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e interese 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 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. 

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

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar e traballados 
previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSIEE 

 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias, expresión 
sinxelas de gustos) e léxico sobre temas 
relacionados con contidos moi sinxelos 
e predicibles doutras áreas do currículo. 

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

 

 

2º ciclo de ESO: GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

O alumno deberá expresarse oralmente e por escrito cun mínimo de corrección nas diversas 

situacións comunicativas plantexadas na clase e especificadas no programa.  

O alumno deberá amosar un comportamento e unha actitude positivas en relación coa materia non 

só durante a clase senon no seu traballo na casa. 

O nivel de consecución dos estándares de aprendizaxe quedará reflectido en  cinco niveis 

indicadores do éxito, que describirán o nivel de consecución do mesmo, sendo o nivel tress o 

mínimo esixible 

NIVEL 1 O alumno non traballa, non consegue realizar ningún estándar de aprendizaxe, 

non entrega/ realiza as tarefas , non amosa interese nin participa. Non supera 

as probas escritas nin oráis 

NIVEL 2 O alumno/a traballa ás veces, non consegue realizar algún estándar de 

aprendizaxe, non entrega/ realiza en xeral tarefas , non amosa moito interese 

nin participa. Non supera as probas escritas nin oráis 

NIVEL 3 O alumno vai traballando na aula , non sempre realiza as tarefas, participa e 

consegue ás veces  realizar os estándares de aprendizaxe esixidos. Supera as 

probas escritas e oráis moi xustamente (nota entre 4 e 5) 

NIVEL 4 O alumno/a traballa na aula, realiza en xeral as tarefas, participa e cumpre 

xeralmente os estándares de aprendizaxe. Supera as probas escritas e oráis 

adecuadamente.  

NIVEL 5 O alumno/a traballa na aula, realiza todas as tarefas, é participativo, amosa 

interese , e cumpre sempre  os estándares de aprendizaxe. Supera as probas 
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escritas e oráis con moi boas calificacións 

 

  En caso de ensino NON PRESENCIAL, valorarase de igual xeito ao alumnado  coa súa  participación 

e traballo cotiá na aula virtual/ entrega en prazo das tarefas, nas videoconferencias realizadas ou 

nas probas que  se poidan realizar. 

6.3. 2 º BACHARELATO: 

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

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

– 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 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 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento 
doutras linguas, e de elementos non 
lingüísticos (imaxes, música, etc.). 

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

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial 
ou vaga nunha situación comunicativa, e 
conciencia da importancia de chegar a 
comprender textos orais sen precisar 
entender todos os seus elementos. 

▪ B1.3. Constancia no logro da 
comprensión oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando repetición do dito. 

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

▪ B1.3. Comprender o esencial e a 
información relevante en situacións 
comúns, aínda que poidan necesitar 
unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha 
reclamación, cancelación dun servizo, 
etc.) que impliquen a solicitude de 
datos, realización de accións, formas 
de pagamento, etc.), sempre que lle 
poidan repetir o dito. 

▪ B1.4. Comprender o esencial en 

▪ SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso, facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.), 
e inferindo o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e 
información esencial en presentacións 
ben estruturadas sobre temas 
coñecidos e predicibles, e de 
programas de televisión tales como 
informativos, entrevistas ou anuncios 
e películas, sempre que as imaxes 
sexan suficientemente redundantes 
para facilitar a comprensión. 

ou elabore algo do que se lle dixo. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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a comprensión. 

 

 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ 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 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 básica, estruturándoa 
adecuadamente 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 
(limitar o 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 reformulación dun 
termo ou expresión.  

– Uso da lingua materna ou 

▪ B2.1. Aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais 
breves ou de lonxitude media, aínda 
que poidan producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se quere 
expresar en situacións menos 
habituais ou en intervencións máis 
longas. 

▪ B2.2. Interactuar, en situacións reais 
ou simuladas, con eficacia suficiente 
para narrar e describir experiencias, 
acontecementos, sentimentos, 
reaccións, desexos e aspiracións e 
plans ou proxectos; e intercambiar 
información pouco complexa, pedir e 
dar indicacións ou instrucións sinxelas 
con certo detalle, xustificar 
brevemente opinións e puntos de 
vista; formular hipóteses e facer 
suxestións, e expresarse sobre temas 
algo abstractos, como películas, 
música, libros, etc. 

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

▪ B2.4. Producir textos de extensión 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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“estranxeirización” de palabras 
da lingua meta.  

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, usando 
deícticos ou realizando 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. 

▪ B.2.2. Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara ás demais persoas para 
comprender e facerse comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos comúns de 
interacción segundo o tipo de situación 
de comunicación. 

breve ou media, tanto cara a cara 
como por teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación e 
utilizando as estratexias necesarias 
para iniciar, manter e facer progresar a 
comunicación. 

▪ B2.5. Participar en situacións de 
comunicación formais que impliquen 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa 
interlocutora, e sendo quen de 
intercambiar información e opinións, 
dar instrucións, xustificar brevemente 
os motivos de accións e plans, e 
argumentar de xeito sinxelo pero 
eficaz. 

concretos e abstractos de temas 
como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

▪ SLEB2.4. Desenvólvese 
adecuadamente e utiliza estratexias 
de comunicación lingüísticas e 
xestos apropiados para facerse 
entender, en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, 
compras, estudos, traballo, relacións 
coas autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal 
de maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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▪ 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 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. Recoñecemento da estrutura das 
cartas formais (remitente, cabeceira, 
lugar e data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida e 
sinatura). 

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

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas 
básicas de carácter público, 
institucional ou corporativo. 

  

  

  

▪ B3.3. Comprender información 
relevante en textos do seu interese, 
descritivos ou narrativos, de certa 
lonxitude e ben estruturados, nos que 
se informa de acontecementos, se 
describen accións, persoas, obxectos e 
lugares, e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 

▪ B3.4. Comprender en textos formais 
un repertorio básico de expresións 
fixas para rexeitar (agradecendo ou 
xustificando), acceder (con reservas ou 
condicións); expresar posibilidade, 
imposibilidade ou obriga de facer algo; 
conceder e denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, recomendar 
ou animar a facer algo. 

▪ B3.5. Identificar a información 
esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte 
dixital, breves ou de lonxitude media e 
ben estruturados, escritos nun rexistro 
formal, informal ou neutro, que traten 
de asuntos cotiáns ou menos 
habituais, de temas de interese ou 
relevantes para os propios estudos, a 

▪ SLEB3.1. Localiza con facilidade 
información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos do 
xénero informativo, en calquera 
soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións 
principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, 
adecuados ao seu nivel escolar, 
sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CAA 

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CAA 

Bloque 4. Produción de textos escritos  

▪ 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.). 

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 
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– 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”, “botar unha man”, 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. Elaboración de cartas formais 
respectando a súa estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura.  

▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos 
elementais e breves, organizados nunha 
estrutura básica que inclúa unha 

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

▪ B4.3. Escribir mensaxes breves, en 
calquera soporte, con información, 
instrucións e indicacións básicas e 
opinións sinxelas, destacando os 
aspectos que resulten importantes ou 
do seu interese para o tema que se 
trate. 

▪ B4.4. Producir correspondencia formal 
básica para solicitar ou dar 
información relativa a bens e servizos, 
a partir de modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación lingüística, 
de ser o caso, cunha presentación do 
texto limpa e ordenada. 

▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 
lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas 
e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter xeral como máis específico 
dentro da propia área de 
especialización ou de interese. 

brevemente as súas opinións sobre 
eles. 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (nivel de 
estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.), cunha finalidade 
específica, como solicitar unha 
bolsa. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CSC 
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introdución, o corpo do informe, a 
conclusión e a bibliografía; e prestando 
atención ás estruturas sintáctico-
discursivas que adoitan predominar neste 
tipo de texto (subordinacións relativas, 
finais, causais, etc.). 

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

▪ CCL 

▪ CCSC 

▪ CD 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

▪ 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 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 básicas e normas de cortesía propias 
da súa idade e de rexistros informal e 
estándar, e da linguaxe non verbal 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e 
comprensible e coa suficiente fluidez 
para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se 
as persoas interlocutoras poden 
necesitar repeticións cando se trata de 
palabras e estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa articulación poden 
cometerse erros que non interrompan 
a comunicación. 

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, de 
puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de 
modo que se comprenda a mensaxe, 
aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras 
linguas; e saber manexar os recursos 
básicos de procesamento de textos 
para corrixir os erros ortográficos dos 
textos que se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de 
textos en internet. 

  

▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a 

▪ SLEB5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con 
eficacia comunicativa patróns de 
ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa 
respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, 
adecuando a súa produción ás 
convencións sociolingüísticas da 
lingua meta. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 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 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

elemental na cultura estranxeira. 

– Achegamento aos hábitos e ás actividades 
de estudo, traballo e lecer, condicións de 
vida e relacións interpersoais (nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) 
e referentes artístico-culturais (feitos 
históricos e personaxes relevantes). 

– Recoñecemento de valores, crenzas, 
actitudes e tradicións fundamentais, e 
calquera outro aspecto cultural de interese, 
así como os aspectos culturais básicos que 
permitan comprender os países onde se fala 
a lingua estranxeira e actuar neles 
adecuadamente. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas 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 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. 

 

produción de textos orais e escritos, os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de 
estudo, traballo e lecer), condicións de 
vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou 
nos ámbitos educativo, ocupacional e 
institucional), e convencións sociais 
(actitudes e valores), así como os 
aspectos culturais xerais que permitan 
comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas 
presentes nos textos. 

▪ 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. 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. 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as 
funcións requiridas polo propósito 
comunicativo e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos habituais para 
iniciar e concluír o texto 
adecuadamente, organizar a 

experiencias noutras linguas. 

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

▪ CCL 

▪ CCSC 

▪ CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

– Recurso aos coñecementos e ás 
experiencias lingüísticas noutras linguas que 
coñece (patróns discursivos para a 
organización e ampliación ou restruturación 
da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para 
organizar o discurso, facer progresar o 
tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións 
persoais 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 aspectos culturais 
variados:  

– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos 
típicos, costumes alimentarios, tabús, 
convencións sociais, horarios, etc.); familia e 
amizades; actividades de lecer; viaxes e 
transportes; festas e celebracións; saúde; 
educación; compras e actividades 
comerciais; bens e servizos básicos; 
contorno (clima, campo, cidade e lugares 
máis representativos); tecnoloxía (aparellos 
de uso cotián), e e calquera outro que se 
considere de interese. 

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos 
básicos e moi habituais. 

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

información de xeito claro, ampliala 
con exemplos ou resumila. 

▪ B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito 
de uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente. 

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou dar 
información, organizar unha tarefa, 
etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar, suficientes para 
comunicar con eficacia. 

▪ CCL 

▪ CCSC 

▪ CAA 
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BACHARELATO: GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

O alumno deberá expresarse oralmente e por escrito cun mínimo de corrección nas diversas 

situacións comunicativas plantexadas na clase e especificadas no programa.  

O alumno deberá amosar un comportamento e unha actitude positivas en relación coa materia non 

só durante a clase senon no seu traballo na casa. 

O nivel de consecución dos estándares de aprendizaxe quedará reflectido en  cinco niveis 

indicadores do éxito, que describirán o nivel de consecución do mesmo, sendo o nivel tres o 

mínimo esixible 

NIVEL 1 O alumno non traballa, non consegue realizar ningún estándar de aprendizaxe, 

non entrega/ realiza as tarefas , non amosa interese nin participa. Non supera 

as probas escritas nin oráis 

NIVEL 2 O alumno/a traballa ás veces, non consegue realizar algún estándar de 

aprendizaxe, non entrega/ realiza en xeral tarefas , non amosa moito interese 

nin participa. Non supera as probas escritas nin oráis 

NIVEL 3 O alumno vai traballando na aula , non sempre realiza as tarefas, participa e 

consegue ás veces  realizar os estándares de aprendizaxe esixidos. Supera as 

probas escritas e oráis moi xustamente (nota entre 4 e 5) 

NIVEL 4 O alumno/a traballa na aula, realiza en xeral as tarefas, participa e cumpre 

xeralmente os estándares de aprendizaxe. Supera as probas escritas e oráis 

adecuadamente.  

NIVEL 5 O alumno/a traballa na aula, realiza todas as tarefas, é participativo, amosa 

interese , e cumpre sempre  os estándares de aprendizaxe. Supera as probas 

escritas e oráis con moi boas calificacións 

 

En caso de ensino NON PRESENCIAL, valorarase de igual xeito ao alumnado  coa súa  

participación e traballo cotiá na aula virtual/ entrega en prazo das tarefas, nas videoconferencias 

realizadas ou nas probas que  se poidan realizar. 
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6. A AVALIACIÓN:  

6.1.  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

A avaliación inicial ten carácter meramente informativo e nunca ha de contemplar os elementos 

cuantitativos (notas, cualificacións) da valoración académica dos alumnos e alumnas ou dun grupo 

clase. 

Para o seu deseño en lugar de facer unha avaliación de contidos nos fixaremos máis en  identificar 

con claridade problemas de aprendizaxe dos nosos alumn@s a comenzos de curso e en segundo 

lugar, avaliar tanto o  que lembran os nosos alumnos de etapas anteriores como o seu nivel 

competencial á  hora de interpretar textos, test, realizar esquemas e resolver problemas 

formulados con contidos da nosa disciplina.  

Pese a iso, como resultado de devandita avaliación pode xurdir a necesidade de adoptar medidas, 

individuais ou grupales que aínda que, insistimos, non ten valor cualificativo, si supoñen unha 

excelente axuda para os estudantes que as precisan. 

No noso departamento, contemplamos as seguintes en caso de necesidades individuais:  

a. O profesor realizará unha entrevista cos alumnos e alumnas que proveñen dun centro novo 

así como do alumnado novo en xeral e propoñeralles tarefas de reforzo e ampliación en 

caso de disfuncions grupais ou colectivas. 

b. Dado que entendemos que a avaliación ha de cumprir, sobre todo, a función de regulación 

de aprendizaxes grupais, para que nun mesmo grupo con diferentes niveis de coñecemento 

todos avancen en función da súa capacidade e o seu esforzo persoal, o profesor que 

interven en cada aula pode contemplar actividades de internivelación de aprendizaxe a 

realizar no aula ordinaria ou, se fose necesario, de atención ao alumnado en horario 

complementario, (recreos, biblioteca, atención educativa, etc.). 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
Proba escrita ou oral Exercicios estruturais, gramaticais (tipo test ou preguntas), de 

vocabulario, de cultura, de comprensión e expresión, … 
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8.5. 6.2.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (ENSINO 
PRESENCIAL / NON PRESENCIAL): 

6.2.1 ENSINO PRESENCIAL: 

a) Para a avaliación inicial 

 

 

 

A avaliación inicial ten carácter meramente informativo pero, como resultado de devandita 

avaliación, pode xurdir a necesidade de adoptar medidas, individuais ou grupales que aínda 

que, insistimos, non ten valor cualificativo, sí, supoñen unha excelente axuda para os 

estudantes que as precisan. 

 

No noso departamento, contemplamos as seguintes: 

1. En caso de necesidades individuáis:  

- O profesor entrevistase ben con alumnos e alumnas en particular e proponlles tarefas de 

reforzo e ampliación  

2. En caso de disfuncións grupais ou colectivas: 

 Dado que entendemos que a avaliación debe cumprir, sobre todo, a función de 

regulación de aprendizaxes  grupais, para que, nun mesmo grupo con diferentes niveis 

de coñecemento, todos avancen en función da súa capacidade e do seu esforzo 

persoal, o profesor que intervén en cada aula pode contemplar actividades de 

internivelación de aprendizaxe a realizar no aula ordinaria ou, se fose necesario, de 

atención a alumnado en horario complementario, (recreos, biblioteca, atención 

educativa, etc.)  

b) Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
Probas escritas Exercicios estructurais, gramaticais, de vocabulario, comprensión, 

redacción, traducción, temas culturais … 

Probas orais Lectura, comprensión de documentos sonoros, conversación, 
exposición oral … 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Proba escrita e/ou  oral Exercicios estruturais, gramaticais, de vocabulario, de cultura, de 
comprensión e expresión, escoita … 
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Traballo individual ou en grupo -Exercicios do “cahier d’activités” ou outros materiais axeitados ó 
tema (fichas de exercicios).  

- Actividades orais ou escritas realizadas tanto en papel como en 
soporte dixital, 

- lecturas e tradución 

- Recolla de información resumos, redaccións, exposicións orais, …  

-Traballos ou exposicións realizadas na clase 

- Traballos entregados na aula virtual 

 

 

Traballo 

Proxecto trimestral 

 
 
 
 

Traballo de grupo que deberá explicarse en clase e entregar en 
forma de presentación ou documento ( como indique a profesora) 

Observación e rexistro Anotacións no libro do profesor sobre a realización das tarefas 
encomendadas, a boa actitude cara á materia, o aproveitamento do 
tempo e os recursos, o respeto polos prazos de entrega … 

Posible traballo complementario 
optativo 

Lectura dunha obra breve ou parte dela (conto, relato, artigo de prensa 
…), traballo sobre unha canción, traballo de desenvolvemento dun 
tema …. 

 

c) Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Proba escrita Exercicios estruturais, gramaticais, de vocabulario, comprensión, redacción, 
traducción … 

Posible traballo 
complementario 
optativo 

Lectura dunha obra breve ou parte dela (conto, relato, artigo de prensa …), traballo 
sobre unha canción, traballo de desenvolvemento dun tema …. 

 

6.2.2. ENSINO NON PRESENCIAL: (CASOS DE ENFERMIDADE QUE OBRIGUE A PERMANECER NA 

CASA) 

Neste caso, tomaríanse as seguintes medidas: 

- Traballarase principalmente dende a aula virtual para o seguemento da materia. O 

profesorado explicará a materia mediante apuntes, enlaces a vídeos explicativos, 

instruccións e exercicios que irá actualizando semanalmente na aula virtual, coidando que 
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as tarefas sexan similares ás que se realizarían na clase, aínda que de xeito simplificado, 

especialmente  no primeiro ciclo da ESO. 

- Realizarase alomenos unha videoconferencia á semana (con Webex ou Zoom) para 

aclaracións ou explicacións. En caso de que un alumno/a non se conecte habitualmente, 

establecerase contacto telefónico ou mediante o email. 

- De modo xeral, o profesor estará en contacto co seu alumnado mediante correo electrónico 

e coas familias mediante abalar.   

En caso de ter que avaliar a distancia, optaremos polas seguintes medidas: 

- Consideraremos como instrumentos de avaliación as tarefas entregadas na aula virtual 

ou mail (40%) e a súa entrega en prazo así como unha ( ou máis) proba virtual (60%) con 

límite de tempo. Esta proba virtual poderá ser supervisada (mediante videoconferencia) 

ou simplemente como unha tarefa con límite de tempo (exemplo: 1h30).  

Se o alumno entrega a proba fora de tempo considerarase como proba non válida e quedará 

suspenso, a non ser que demostre problemas técnicos.  

- Tamén terase en conta a participación do alumnado en foros da aula virtual así como 

en xogos en rede (exemplo: kahoot) propostos polo profesorado. Realizarase un 

seguemento da conexión do alumnado para comprobar o interese que amosa o 

alumn@ ante a materia e o tempo dedicado á lingua estranxeira. 

 

6.3  Criterios de cualificación e promoción na ESO: 

a. AVALIACIÓN ORDINARIA: 

O sistema de cualificación do Departamento está baseado na avaliación contínua y 

desenvolverase da seguinte forma:  

- Para aprobar o curso será necesario aprobar a última avaliación.  Iso supón que non se farán 

exames de recuperación por avaliación. Superar unha avaliación implica a superación da/s 

anterior/s.  

- A nota final calcularase facendo a media aritmética das tres avaliacións. 

- A proba da terceira avaliación incluirá preguntas dos trimestres anteriores e considerarase 

proba final (que deberá realizarse antes do 5 de xuño). Todos os alumn@s deberán realizar 

esta proba. Os que non teñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións, nin o primeiro 

examen do tercer trimestre, deberán aprobalo cun 5. 

- Se o alumno suspende só este examen final (nota entre 4 e 5) e ten o resto dos exames 

aprobados e traballou durante todo o curso, poderanse valorar as súas notas anteriores 

para calcular a nota final de xuño (sen necesidade de presentarse á proba extraordinaria). 
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- Os que suspendan a proba final, deberán presentarse á proba extraordinaria que se 

realizará entre o 12 e o 16 de xuño. 

- A lectura opcional dos libros que se indican na programación didáctica valoraranse de forma 

positiva (ata 1 punto na nota da 3ª avaliación) e poderán axudar ao alumnado a mellorar a 

súa nota, sobre todo en casos onde o/a alumno/a teña unha nota moi axustada. 

2º ESO 

Instrumento Valor Explicación 

PROBAS OU CONTROLES 
Estructura: 
- preguntas de gramática (4 a 5 
puntos) 
- preguntas de léxico (1 a 2 
puntos) 
- preguntas de comprensión 
escrita /traducción (1 punto) 
- pregunta de producción escrita 
(redacción) (1 ou 1,5 puntos) 
- pregunta de comprensión ou 
producción oral (1 punto) 
 

50%  - Realizaranse diversos controles (mínimo 2 
por tema) 

- Poderán ser probas completas puntuadas 
sobre 10 ou parciais. 

- A nota mínima esixida nesta parte debe ser 
un 4 para facer media co resto. 

 

PROXECTO 40% - 2º ESO: realización dun proxecto de grupo por 
trimestre. 
 

TRABALLOS do alumno, traballo 
e esforzo persoal, participación,  
mellora continua e contribución 
á convivencia. 

10 % - Caderno de exercicios farase unha 
observación na clase e se houbese dúbidas, 
recollerase para a súa valoración. 

- Tarefas na clase/ na casa/ na aula virtual, 
traballos persoais ou grupais, libros de 
lectura, etc…  

- Lectura en voz alta, pronunciación. 
Elaboración de diálogos dirixidos  

LECTURA DE LIBRO opcional  - Lectura dun libro e traballo entregado nos 
prazos indicados polas profesoras. Valorarase 
ata 1 punto sobre a nota da 3ª avaliación 

 
4º ESO: 
 

Instrumento Valor Explicación 

PROBAS OU CONTROLES 
Estructura: 
- preguntas de gramática (4 a 5 
puntos) 
- preguntas de léxico (1 a 2 

60%  - Realizaranse diversos controles (mínimo 2 
por tema). 

- Poderán ser probas completas puntuadas 
sobre 10 ou parciais. 

- A nota mínima esixida nesta parte debe ser 
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puntos) 
- preguntas de comprensión 
escrita /traducción (1 punto) 
- pregunta de producción escrita 
(redacción) (1 ou 1,5 puntos) 
- pregunta de comprensión ou 
producción oral (1 punto) 
 

un 4 para facer media co resto. 
 
 

 

PROXECTO 30% Elaboración dunha revista trimestral que incluirá 
diversas seccións (historia, xeografía, literatura, 
deportes, ocio…) 

TRABALLOS do alumno, traballo 
e esforzo persoal, participación,  
mellora continua e contribución 
á convivencia. 

10 % - Caderno de exercicios ( 2º ESO) farase unha 
observación na clase e se houbese dúbidas, 
recollerase para a súa valoración. 

- Tarefas na clase/ na casa/ na aula virtual, 
traballos persoais ou grupais, libros de 
lectura, etc… (2º ESO/4º ESO) 

- Lectura en voz alta, pronunciación. 
Elaboración de diálogos dirixidos (2º ESO/ 4º 
ESO) 

Lectura de libro opcional  - Lectura dun libro e traballo entregado nos 
prazos indicados polas profesoras. Valorarase 
ata 1 punto sobre a nota da 3ª avaliación 

 
En resumo, en ningún momento as calificacións obtidas o final dun trimestre serán a simple media 
aritmética das notas obtidas nas probas orais e/ou escritas.  
Para superar a materia o alumno deberá amosar en todo momento unha actitude de interese e 
esforzo por aprender e deberá ter unha actitude de respecto hacia os seus compañeiros e o 
profesor.  
 

PERÍODO DO 6 DE XUÑO AO 21 DE XUÑO:  

O profesorado realizará unha serie de actividades para todos os alumnos/as 

(tanto os que aproben como os que suspendan) de reforzo e apoio para a 

adquisición de competencias. 

2º ESO - como tarefa de ampliación, o alumnado aprobado poderá ler un 

dos libros indicados na programación didáctica. Valorarase ata 1 

punto na nota final. 

- exercicios de reforzo de vocabulario, gramática e comprensión 

dispoñibles en Drive ou na aula virtual. 

- proxecto final para asentar de forma práctica os coñecementos 

adquiridos mediante un concurso de gastronomía francófona que 
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valorará a expresión  oral e as destrezas comunicativas. 

4º ESO -      Como tarefa de ampliación, proporase a lectura opcional dos 

libros que se indican na programación didáctica. Valorarase ata 

1 punto na nota final. 

-       exercicios de reforzo de vocabulario e gramática (fichas de 

completar / asociar imaxes con palabras / sopa de letras / cancións). 

 

-      tarefa de grupo para a competencia oral (realización dun 

diálogo ou escenificación dunha situación real). 

 

 

 

 

AVALIACIÓN FINAL  

● Para o alumnado que aproba todo o curso, a nota final terá en conta as 3 

avaliacións e a NOTA FINAL será a  nota media.  

● Os que suspendan o curso deberán presentarse á proba de recuperación  

que se realizará entre o 12 e o 16 de xuño. O exame terá a mesma 

estructura que os controis de avaliación. 

● Todo o alumnado realizará unha serie de tarefas (indicadas no apartado 

PERÍODO DO 6 DE XUÑO AO 20 DE XUÑO) indicadas pola súa profesora. 

 

Para a NOTA FINAL do alumnado que suspenda o curso por avaliacións, terase en 

conta o traballo realizado  durante o curso, así como o traballo de reforzo 

entregado na segunda e terceira avaliación   e durante as sesións posteriores á 3ª 

avaliación. A proporción será a seguinte:  

● nota de examen de recuperación 60%  

● traballo de reforzo 20% 

● traballo persoal 20%  
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SUSPENDE: 

Instrumento Valor Explicación 

PROBA DE RECUPERACIÓN 

- preguntas de gramática (4 

a 5 puntos) 

- preguntas de léxico (1 a 2 

puntos) 

- preguntas de comprensión 

escrita /traducción (1 a 2 

punto) 

- pregunta de producción 

escrita (redacción) (1 ou  2 

puntos) 

60%  Esta proba realizarase tendo en conta os 

contidos mínimos que se deben acadar 

en cada nivel. 

Só a realizará o alumnado que non acade 

as competencias básicas durante o curso. 

A estructura será a mesma que as probas 

realizadas por avaliación. 

Por cuestións organizativas non haberá 

exercicios de comprensión oral. 

TRABALLO  DE REFORZO 20 % Terase en conta o traballo realizado  

durante o curso, así como o traballo de 

reforzo entregado nas distintas 

avaliacións (o alumnado que está 

suspenso nas avaliacións anteriores) e 

durante as sesións posteriores á 3ª 

avaliación. 

TRABALLO PERSOAL 20% Terase en conta a sua participación 

positiva nos proxectos e o seu traballo 

persoal durante o curso. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE APROBA AS TRES 

AVALIACIÓNS 

● A nota final será equivalente á media do curso. 

● O traballo de reforzo e apoio realizado despois da 3ª avaliación será 

valorado para subir nota (ATA 1 PUNTO) 
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6.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN EN 2º DE  
BACHARELATO: 

a. AVALIACION ORDINARIA 

Ao longo do trimestre, realizaranse diversas probas de repaso puntuables en cada unidade.  

Teremos en conta as actividades de Autoavaliación e reflexión sobre a aprendizaxe (traballos de 

clase,  léxico, intervencións orais, autocorrección dos erros, control de deficiencias nas producións 

escritas...)  

Realizaremos unha avaliación global das 4 destrezas lingüísticas (CO, CE, EO, EE) e das 

subcompetencias de comunicación con axuda de grabaciones, documentos auténticos, elaboración 

de proxectos/ traballos e realización de actividades orais e escritas.  

Instrumento Valor Explicación 

Exames ou probas obxetivas. 

Estructura: 

- preguntas de contido 

gramatical (4 a 5 puntos) 

- preguntas de léxico (1 a 2 

puntos) 

- preguntas de comprensión 

escrita /traducción (1 punto) 

- pregunta de producción escrita 

(redacción) (1 ou 1,5 puntos) 

- pregunta de comprensión ou 

producción oral (1 punto) 

 

80%  Realizarase alomenos unha proba por trimestre, 

dividida en 2 partes (parte 1: gramática e 

vocabulario / parte 2: comprensión escrita e 

producción escrita). 

A pregunta de producción/ comprensión oral 

poderá ser sustituida por outra de carácter 

escrito (especialmente en 2º de bacharelato, xa 

que na ABAU de francés non hai proba de 

escoita) 

 

PROXECTO DE TRIMESTRE 

Traballos do alumno, traballo e 

esforzo persoal, participación,  

mellora continua e contribución 

á convivencia. 

15 %  

5 %  

- Elaboración dunha presentación ou 

traballo en equipo ou individual 

- De non realizar proxecto por falta de 

tempo , terase en conta o seu traballo e 

participación na clase (20%) 

- Tarefas na clase/ na casa/ na aula virtual, 
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traballos persoais ou grupais, libros de 

lectura, redaccións, etc… 

- Producción oral: diálogos dirixidos, 

interacción na clase. 

 

Se o alumno/a non entrega as tarefas/ traballos no prazo indicado, non se lle valorará, salvo 

xustificación. 

- Para aprobar o curso será necesario aprobar a última avaliación.  Iso supón que non se farán 

exames de recuperación por avaliación. Superar unha avaliación implica a superación da/s 

anterior/s.  

- A proba da terceira avaliación incluirá preguntas dos trimestres anteriores e considerarase 

proba final (que deberá ser realizada antes do 18 de maio). Todos os alumn@s deberán 

realizar esta proba. Os que non teñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións deberán 

aprobalo cun 5. 

- Se o alumno suspende só este examen final (nota entre 4 e 5) e ten o resto dos exámenes 

aprobados e traballou durante todo o curso, poderanse valorar as súas notas anteriores 

para calcular a nota final da avaliación ordinaria (sen necesidade de presentarse á proba 

extraordinaria). 

- A nota final será igual ou superior á da 3ª avaliación. 

 

- Os que suspendan a proba final, deberán presentarse á proba extraordinaria que se 

realizará entre o 19 e o 21 de xuño. 

b. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: 

Os alumn@s que non superen a materia na convocatoria ordinaria deberán presentarse nesta 

convocatoria a unha proba que estará estruturada en catro partes: 

 Gramática  

 Léxico 

 comprensión escrita 

 expresión escrita. 

ENSINO NON PRESENCIAL : (en caso de enfermidade grave) 

En caso de non poder asistir a clase por enfermidade grave, entregaranse as tarefas de forma 

virtual (en pdf ou foto) ao correo do xefe de departamento. 

As probas que puideran coincidir con este período de non presencialidade realizaranse nas mesmas 

condicións que no punto 6.2. 
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6.5. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE (adaptación COVID-19) 

Os alumnos co francés pendente do curso anterior recuperarán da seguinte forma: 

  

1- Os alumnos pendentes que seguen matriculados en francés recuperarán a materia  co 

profesor/a que lles imparte clase. Deberán entregar o traballo proposto pola profesora e 

supervisado polo Departamento (exercicios, traducións, etc.) e presentarse ás probas do seu 

nivel nas datas que lle indique  a profesora. 

2- Se algún alumno ten suspenso francés de 1º ESO, e queda exento de francés en 2º ESO, só 

terá que entregar o traballo proposto polo departamento de Francés e entregado pola 

profesora de francés da súa clase para superar a materia de 1º de ESO no prazo indicado. 

      3- Os que xa non cursan  Francés (a partir de 3º de ESO) e teñan a materia pendente de 1º 

e/ou 2º de ESO deberán realizar un traballo proposto polo Departamento de Francés 

(exercicios, tradución, etc.) e realizar unha proba por avaliación para a recuperación da 

materia pendente en base aos contidos mínimos do curso correspondente. Realizaranse  nas 

datas que sinale o departamento ou a Xefatura de Estudos, se houbese calendario de 

pendentes. Os alumnos que non superen estas probas terán que facer unha proba global no 

mes de xuño. 

Para facilitar ao alumnado  a tarefa de superar a materia pendente, o departamento terá en conta 

os diferentes procedementos de avaliación da seguinte maneira: 

Traballo do alumnado*: 

O alumno recibirá unha serie de fichas con 

exercicios/ tarefas que versarán sobre os contidos 

mínimos de cada avaliación. 

 

      40% da nota 

Probas trimestrais: 

A estructura das probas será a seguinte. 

- Exercicios de gramática 

- Exercicios de léxico 

- Comprensión escrita  

- Expresión escrita 

- Actividade Oral (escoita ou lectura) se se 

pode realizar. 

 

      60 % da nota 
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Proba de xuño ( se non aproba as anteriores- antes 

do 30 maio) 

A estructura será a mesma que as anteriores. 

100 % da nota 

Se entregou os exercicios , valoraranse un 

30  % e a proba un 70 % 

 

*O traballo deberá ser entregado nos prazos indicados en cada caso. 

ENSINO NON PRESENCIAL: 

En caso de ensino non presencial, entregaranse as tarefas de forma virtual (en pdf ou foto) ao 

correo do xefe de departamento. 

As probas que puideran coincidir con este período de non presencialidade realizaranse nas mesmas 

condicións que no punto 6.3 

 

7. METODOLOXÍA 

O noso enfoque e a nosa metodoloxía están estreitamente relacionados con dous documentos 

promovidos polo Consello de Europa dentro do seu proxecto xeral de unificación de políticas 

lingüísticas: O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, aprendizaxe, ensino, 

avaliación (MCER, 1991) e a súa aplicación práctica O Portfolio Europeo das Linguas (PEL), 2004.  

Asumimos como propia a filosofía de ambos os documentos e expomos un itinerario de 

aprendizaxe que acompaña ao usuario elemental debutante en segunda lingua estranxeira (nivel A) 

a través dos distintos niveis de competencia (A1 - A1 - A2 - A2 - B1) ata adquirir as competencias 

lingüísticas e interculturais dun usuario independente (nivel B).  

O método aplicado ao longo do curso en todos os niveis fundaméntase nos seguintes principios 

básicos: 

 Desenvolvemento progresivo da competencia comunicativa dos alumnos dentro dun marco de 

aprendizaxe constructivista.  

 Realización de  diferentes actividades que traten de modo integrado as catro destrezas 

lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral ( monologo e diálogo) e 

expresión escrita . 

 Integración deste proceso comunicativo no seu contexto cultural. Analizaremos os 

compoñentes culturais que a lingua francesa comporta: hábitos sociais, crenzas, historia, arte 

etc ... 

 Concepción da clase de Francés como unha situación real de comunicación na que os alumnos 

ven implicados e deben desenvolver a súa competencia comunicativa. 
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 Avaliación continua da aprendizaxe dos alumnos e da metodoloxía aplicada, co fin de que os 

posibles erros detectados déannos a clave para conseguir finalmente os obxectivos 

programados.  

 Darase unha especial importancia á utilización das tecnoloxías da Información e comunicación 

(TIC) por medio de Internet (cazas e webquest) ou programas especializados e ao fomento da 

lectura sobre temas de actualidade, si os medios disponibles o permiten.  

  

Tipo  de actividades: 

 Exercicios creativos: poesías, creación de mini diálogos, elaboración de pastiches, xogos de 

lingua… 

 Exercicios de memorización, de sistematización e de copia. 

 Actividades de reforzo e de ampliación. 

 Actividades de avaliación e de auto-avaliación. 

 Actividades para navegar por Internet, investigación sobre un tema ou persoa. 

 Traballo na aula virtual. 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS   

As clases de Francés impártense nas aulas ordinarias. Poderase valorar dar algunha clase nas aulas 

de Informática, dependendo da disponibilidade das mesmas. 

Posto que non dispoñemos de aula de idiomas nin de laboratorio, traballamos a comprensión oral a 

través dos CDs, dos métodos e doutros documentos sonoros orixinais seleccionados polos 

profesores en función dos intereses dos alumnos: debuxos animados, ou vídeos infantis (nos 

primeiros niveis) , informativos, entrevistas, publicidade (nos niveis máis altos) … e  por suposto, 

cancións.  

A música crea un vínculo entre o alumnado e a lingua  e o departamento quérelle dar unha  

especial importancia e protagonismo nas súas aulas, poñendo tanto cancións de actualidade como 

algún clásico e realizando unha actividade de comprensión oral e escrita das letras das cancións. 

O feito de contar con ordenador e cañón nas aulas permite enfocar certos aspectos dun xeito máis 

lúdico e dinámico. Por exemplo, pódese presentar o vocabulario con imaxes, proxectar esquemas, 

buscar inmediatamente un dato que se descoñece, etc. 

Ademáis dos materiais on line, empregamos textos e exercicios de tipo estructural ou outros de 

moi diversas procedencias para complementar os manuais se así o consideramos apropiado, 

sempre buscando clarificar, dinamizar, amenizar e consolidar o traballo dos nosos alumnos e 

alumnas. 
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6.4 LIBROS DE TEXTO 2021-2022 

1ºESO TRANSIT 1. Méthode de français. Santillana. 

TRANSIT 1. Cahier d´exercices. Santillana. 

2ºESO Pluriel 2. Méthode de français. Santillana. 

Pluriel 2. Cahier d´exercices. Santillana. 

3ºESO TRANSIT 3. Méthode de français. Santillana. 

TRANSIT 3. Cahier d´exercices. Santillana. 

4ºESO 

 

SEN LIBRO 

Rematarase o PLURIEL 3 de 3º ESO e complementarase o curso con unidades 

didácticas elaboradas polo departamento. 

1º DE BACH 

 

EXPLOITS 2 de Vicens Vives , libro de referencia que se utilizará durante os dous cursos de 

bacharelato.  

2º DE BAC 

 

Seguiremos a traballar co libro de referencia EDITO A2, de Didier 

Utilizaranse unidades didácticas feitas polo Departamento. Completaremos con cintas de 

audio, DVDs subtitulados, xornais francófonos, revistas francesas, páxinas Web 

francófonas ou específicas del FLE, práctica de textos de ABAU. 

 

OUTROS MATERIAIS 
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- Follas para mellorar a gramática e vocabulario. Dicionarios 
- Vídeos de youtube  para aprender os números, estacións, meses, etc., no caso de 

estudantes de 1º e aprender a administrar o vocabulario de comidas, viaxes etc, no caso de 
2 ° e 3º. 

- Documentos de audio. Radio (La météo, le JT) ( a partir de 4º de ESO) 
- DVD. Películas como « la famille Bélier », ou « qu’est-ce a fait au bon dieu ? » . A través 

destes dous filmes xestionar o tema da discriminación.Tamén podemos ver “Les Choristes”  
e “Les intouchables »  

- Internet. Follas de exercicios aplicado á Internet. 
- Xogos Kahoot 
- Fragmentos de varios libros  adaptados ao nivel dos alumnos. “BD” Xornais, revistas. 

revistas educativas actuais.  
- Folletos, mapas, guías turísticos e todo tipo de documentos auténticos. 
- Affiches e xogos para dramatizar situacións comúns da vida cotiá, como a compra, 

farmacia, médico, teléfono, etc. 

 

 

9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR ANUAL: 

A  lectura en lingua estranxeira, xunto á gran diversidade de actividades que a acompañan, 

contribúen á adquisición de competencias básicas tales como a competencia en comunicación 

lingüística, a competencia cultural e artística, a competencia para aprender a aprender e a 

autonomía e iniciativa personal. 

Grazas ao traballo destes textos en clase de LE, @ alumn@ utiliza a lectura como un instrumento de 

comunicación, adquire coñecementos de cultura e civilización da lingua, é capaz de recoñecer 

valores da súa  propia cultura creando así vínculos entre ambas e relaciona o aprendido con outras 

áreas de coñecemento, ademáis de desenvolver a competencia comunicativa na LE. 

A maioría dos libros de lectura en lingua francesa teñen en conta as especificacións do Marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaxe, ensinanza, avaliación (a partir de 

agora, MCER). Estas especificacións serven, en certo sentido, para estruturar o libro de lectura e as 

actividades propostas convertíndose así nun complemento para a preparación destos exames 

oficiais.  

As lecturas que se traballan na ESO e Bacharelato e que na súa maior parte axudan á consecución 

dos nivéis A1 a A2 (ESO) e B1 (bach), están dirixidas a adolescentes e poden ser historias orixináis 

ou adaptacións de clásicos da literatura. O alumnado pode traballar as lecturas de forma autónoma 
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aínda que é máis aconsellable que se traballen en clase coa axuda do profesor e en colaboración co 

resto de compañeiros.  

En xeral, os libros de lectura inclúen unha introdución sobre o autor, se se trata dun clásico da 

literatura, actividades didácticas que desenrolan a comprensión e a produción escrita e oral, 

explicacions gramaticais e exercicios de aplicación, actividades para traballar o léxico utilizado, 

pequenas explicacións que facilitan a comprensión do texto, exercicios específicos que axudan a 

preparar os exámenes oficiáis do MCER, documentos que serven para profundizar sobre o  tema 

principal do libro (xeografía, civilización, literatura, cine, turismo, natureza…), un proxecto a 

desenrolar coa axuda das TIC que amplía os coñecementos do alumno gracias ao traballo 

autónomo, un test/cuestionario final que evalúa a comprensión global da historia e por último, un 

CD co rexistro do texto e en ocasions, con exercicios de comprensión oral suplementarios.  

Deste modo, mediante a realización de actividades de comprensión oral e escrita, de interacción 

oral e escrita, de expresión oral e escrita e de mediación oral y escrita, o/a alumno/a/lector/a 

desenvolve unha serie de competencias que lle van axudar a alcanzar os niveis de referencia 

especificados. 

Deste modo, para contribuir ao fomento da lectura, o departamento de francés inclúe unhas 

lecturas recomendadas por nivel que se traballarán na aula e na casa. Estas lecturas estarán 

dispoñibles tanto físicamente na biblioteca do centro ou no departamento como en formato pdf, 

nalgúns casos. A lectura destas obras pretende mellorar a aprendizaxe da lingua francesa, animar 

ao alumnado a ler no idioma estranxeiro e ter una perspectiva da cultura francesa mediante a súa 

literatura (adaptacións). 

LIBROS DE LECTURA 2021-2022 

(poderán modificarse según nivel do alumnado e cumprimento da temporalización) 

1ºESO BD : Astérix (extrait), Tintin (extrait), Titeuf (extrait) 

2ºESO L’île mystérieuse – Jules Verne (Santillana Français) – lectures français faciles 

Sauvetage en mer – Sylvie Schmitt  

Concert en Bretagne – Cécile Talguen 

3ºESO On a volé Mona Lisa – Cécile Talguen (collection évasion- Santillana Français) 

Détectives en herbe (s/m)- bibliothèque 

4ºESO Le petit Nicolas (extrait) 
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 Vingt mille lieues sous les mers – Jules Verne (santillana Français) 

Le comte de Monte-Cristo – Alexandre Dumas (santillana Français) 

L’épave- le voyage du Horla – Guy de Maupassant  (santillana Français) 

1º DE BACH 

 

La guerre des boutons – Louis Pergaud – VV Le chat noir ou similar (dependendo 

do nivel que amosen os alumn@s) 

Vingt mille lieues sous les mers – Jules Verne (santillana Français) 

Le comte de Monte-Cristo – Alexandre Dumas (santillana Français) 

L’épave- le voyage du Horla – Guy de Maupassant  (santillana Français) 

2º DE BAC 

 

Textos de Prensa – probas ABAU – fragmentos de obras: le petit prince, le petit nicolas... 

 

 

10.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

As rúbricas para a reflexión e a avaliación da práctica docente centraranse en catro aspectos que 

consideramos relevantes :  

- Planificación. 

- Motivación do alumnado.  

- Desenvolvemento do proceso de ensino aprendizaxe. 

- Seguemento e avaliación do proceso de ensino aprendizaxe.  

 

E como indicadores de logro para avaliala, este departamento propón diferentes enquisas a 

cumprimentar por cada profesor/a que imparta a materia, tales como: 
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INDICADORES VALORACIÓN 

(0 a 5) 

PROPOSTA DE MELLORA 

1. Programa a materia tendo en conta os 

estándares de aprendizaxe previstos nas leis 

educativas. 

  

2.Programa a materia tendo en conta o 

tempo dispoñible para o seu 

desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma 

progresiva os contidos da programación de 

aula tendo en contas as particularidades de 

cada un dos grupos de estudantes. 

  

4. Planifica as clases de modo flexible, 

preparando actividades e recursos 

axustados á programación de aula e ás 

necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

5. Coordinase co profesorado doutros 

departamentos que poidan ter contidos 

afíns á súa materia. 

  

 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
 

INDICADORES VALORACIÓN 

(0 a 5) 

PROPOSTA DE MELLORA 

1. Proporciona un plan de traballo ao 

principio de cada unidade. 

  

2. Formula situacións que introduzan a 

unidade (cuestións previas, fotografías, 

eslóganes…) 

  

3. Relaciona as aprendizaxes con situacións 

reais. 

  

4. Relaciona os contidos e as actividades cos 

intereses do alumnado. 
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5. Estimula a participación activa do 

alumnado e promove a reflexión sobre os 

temas tratados. 

  

 

D
ES

EN
V

O
LV

EM
EN

TO
 D

O
 E

N
SI

N
O

 

INDICADORES VALORACIÓN 

(0 a 5) 

PROPOSTA DE MELLORA 

1. Resume os conceptos fundamentais 

antes de abordar unha nova unidade 

  

2. Cando introduce conceptos novos, 

relaciónaos, se é posible, con outros xa 

estudados. 

  

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas 

dentro e fóra da aula. 

  

4. Utiliza as novas tecnoloxías para apoiar 

os contidos na aula. 

  

5. Promove o traballo cooperativo e mantén 

unha comunicación fluída cos alumnos. 

  

6. Formula actividades que permitan a 

adquisición dos estándares de aprendizaxe. 

  

 

SE
G

U
EM

EN
TO

 E
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
ES

O
 

D
E 

EN
SI

N
A

N
ZA

/A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

INDICADORES VALORACIÓN 

(0 a 5) 

PROPOSTA DE MELLORA 

1. Realiza a avaliación inicial ao 

principio de curso para axustar a 

programación ao nivel do alumnado. 

  

2. Detecta os coñecementos previos de 

cada unidade didáctica 

  

3. Revisa os traballos propostos na aula 

e fóra dela. 

  

4. Favorece os procesos de   
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autoavaliación e coavaliación. 

5. Propón novas actividades que 

faciliten a adquisición de obxectivos 

cando estes non foron alcanzados 

suficientemente. 

  

6. Propón novas actividades de maior 

nivel cando os obxectivos foron 

alcanzados con suficiencia. 

  

7. Utiliza diferentes instrumentos de 

avaliación en función dos contidos, o 

nivel dos estudantes… 

  

8. Realiza enquisa de alumnado   

 

A final de curso farase unha enquisa virtual ao alumnado para ter en conta a súa opinión e 

perspectiva para mellorar o proceso de ensino/ aprendizaxe. 

Tamén se terá en conta si se conseguiu impartir alomenos o 80% da materia proposta e se a 

porcentaxe de aprobados supera o  60%   do grupo a avaliar. 

A partir de 3º de ESO,  ao ser a materia optativa, farase seguemento do número de alumn@s que 

elixen francés para valoración. É importante manter alumnado e conseguir que a lingua francesa 

lles resulte interesante por múltiples razóns (ocio, estudios, viaxes, futuros oficios...). En caso de 

observar unha baixada de alumnado importante (ex: só seguen un 30% do alumnado)  de curso a 

curso, farase unha valoración escrita dos posibles motivos deste descenso de alumnado. 

Prestarase especial atención ao paso de cursos de 3º eso a  4º de eso, de 4º de ESO a 1º de bach, 

así como de 1º bach a 2º bach. O departamento considera a fidelidade do alumnado á materia 

como un indicador positivo do proceso de  aprendizaxe da 2ªLE, tendo en conta o que conleva 

aprender un 2º idioma e as súas dificultades engadidas con respecto a outras materias. 

A partir dos resultados obtidos reformularase a práctica docente para mellorar as desviacións con 

respecto a ditos indicadores. Todas as modificacións que se fagan ao longo do curso se recollerán 

na memoria final. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE  

Teremos en conta as disposicións vixentes referidas a alumnos que: 

1. Presentan dificultades na adquisición da Lingua Francesa. 

2. Os que non chegan a superar os mínimos esixibles 

3. Os que levan o proceso lento  sen alcanzar o ritmo dos compañeiros 

4. Os que levan un ritmo máis rápido que os seus compañeiros 

 

Para corrixir estas deficiencias, adoptamos medidas que intentan paliar no posible estes problemas. 

Queden reflectidas aquí: 

- Grupo 1 e 3: actividades finais de revisión de cada tema. Marcarase a lupa amarela de 

reforzo no Xade. Poderase realizar un examen máis adaptado ás dificultades que amose o 

alumno/a. 

- Grupo 2: Exercicios para fixar contidos conceptuais esenciais de cada unidade e reflexionar 

sobre o seu proceso de aprendizaxe. Poderase solicitar a axuda do departamento de 

orientación. Se se considera necesario, marcarase a lupa amarela de reforzo no Xade. 

Poderase realizar un examen máis adaptado ás dificultades que amose o alumno/a. 

- Grupo 4: poderase propoñer actividades na aula ou na aula virtual de complemento aos 

contidos vistos na clase. 

 

Partimos do recoñecemento de que en todo grupo de alumnos existen diferentes estilos, ritmos de 

aprendizaxe e niveis de motivación, á vez que perseguimos o obxectivo de que todo alumno 

participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ao seu nivel 

de capacidade e interese.  

Para responder ante as diferenzas individuais, propomos suxestións de actividades de ampliación e 

de reforzo. Van dirixidas ben a alumnos que terminan antes o seu traballo (ampliación) ou ben aos 

que necesitan traballar máis ou doutro xeito algún contido (reforzo), incluíndo tamén actividades 

para explotar a oralidade (actes de parole) e atender ás necesidades e ritmos de aprendizaxe que 

mostra o alumnado.  

Teremos igualmente en conta que alumnos sen unha gran capacidade como aprendices de linguas 

poden, con todo, ser bos noutras campos como a arte, as manualidades, a tecnoloxía ou a 

informática, ou poden ter algunha afección interesante que podemos aproveitar para a clase 

(manualidades, proxectos, presentacións en power-point, pósteres, organización de coreografías, 

concertos, procura de informacións). 
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A atención á diversidade centrarase en:  

 Tempo e ritmo de aprendizaxe  

 Metodoloxía persoalizada  

 Reforzo de técnicas de aprendizaxe: estratexias e autoestima  

 Mellora dos procedementos, hábitos e actitudes de traballo  

 

12. TRATAMENTO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN EN VALORES: 

A través de lecturas, películas e cancións  presentaranse  os temas transversais así como coas 

actividades propostas no libro de texto: 

1º  Ciclo da ESO: 

- Educación para a convivencia: cortesía, saber estar, respeto das culturas. 

- Comportamento e hábito de traballo.. 

- Educación para o lecer e actividades de ocio para estar sá. 

- Comportamento cívico e seguridad vial. 

- Os dereitos dos nenos e nenas. 

- Educación para a salud: A alimentación sá, os deportes. 

 

 

2º Ciclo da ESO: 

- Educación para a paz e a tolerancia. 

- Educación para o lecer. 

- Educación para a convivencia: respecto entre os sexos, respecto para os nosos maiores. 

- Educación para o medio ambiente. 

- Educación para a saúde: contra o consumo de tabaco, alcohol e outras sustancias peligosas. 

 

Bacharelato: 

- Educación para a convivencia: respecto entre os sexos, respecto para os nosos maiores. 

- Educación para o medio ambiente. 

- Educación para a saúde: contra o consumo de tabaco, alcohol e outras sustancias peligosas. 

- Educación para o consumo responsable. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAEXCOLARES 

O Departamento de Francés ten programadas as seguintes actividades: 

1. Colaboración en proxectos de centro: 

 Favoreceremos a consultas na Web, a realización de actividades cos Tics,  comunicaremos con 

compañeiros franceses vía Internet (se é posible). 

 Utilizaremos a aula virtual para realizar actividades de repaso o reforzo. 

 Traballaremos cos taboleiros dixitais para facilitar a corrección e o traballo en grupo. 

 Participación no proxecto lector 

 Practicaremos a lectura en voz alta, pois esta axuda á comprensión e nos permite comprobar 

moitas veces se o alumno comprende ou non o que le. Ademais, a lectura en voz alta mellora a 

dicción, a capacidade de expresarse en público con soltura, axuda ao alumno a vencer a timidez 

e o medo ao ridículo. 

 Analizaremos o vocabulario para elaborar despois un glosario. 

 Leremos en voz alta o título e as preguntas como síntese ou epítome que da unha idea xeral do 

tema a tratar o que permite desencadear os coñecementos previos. 

 Fomentaremos a lectura con papel e lapis o que contribúe e que sexa activa e a manter a 

atención e o interese no que se le, pois a lectura é un acto intimamente ligado á escritura e á 

expresión. 

 

2. Actividades propias da área de francés: 

 Proxeccións de películas en versión orixinal subtituladas. 

 Asistencia a unha obra de teatro en ou sesión de cine. 

 Posible correspondencia vía correo, e-mail, videos conferencias con centros francófonos 

asociados, se é posible. 

 Celebración dalgunha festividade por grupo e na aula: recital de cancións, poesías, obritas 

de teatro en francés e un concurso sobre coñecemento de Francia. 

 Presentación de traballos do alumnado de 4º de ESO e 1º Bach ao alumnado de 1º e 2º de 

ESO. 
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 Xornada gastronómica organizada polo departamento. Poderíase colaborar coa FOODTRUCK 

LA MARINIÈRE que realiza actividades co alumnado elaborando crèpes. 

 Valorarase a inicios de curso a posibilidade de realizar unha viaxe pedagóxica a Francia ou 

dalgunha estancia campamento en francés. 

 Proposta de saída pola cidade ou pola natureza na primavera co obxectivo de afianzar 

vocabulario visto na clase.  

 Posibilidade de visitar a EOI no mes de abril/ maio se é posible 

 Proposta de realizar o exame de DELF escolar para alumnado de 4º de ESO/ 1ºBACH / 2º 

BACH en Coruña. Dependendo do número de alumnado interesado o departamento poderá 

organizar a presentación ás probas.  

 

3. Conmemoracións: 

Para informar, motivar a reflexión e espertar a solidariedade ao redor de problemáticas de 

interese xeral, o departamento de Francés dedicará tempo de análise e comparación 

intercultural, realizando actividades normais de aula que traten devandita problemáticas globais 

e colaborando con outras áreas do centro en actividades extraordinarias que coincidan coas 

seguintes datas:  

20 de novembro: Día dos dereitos do neno e da nena  

10 de decembro: Día dos dereitos humanos  

30 de xaneiro: Día escolar da non-violencia e a paz  

8 de marzo: Día internacional da muller traballadora  

20 de marzo: Semana da Francofonía 

23 de abril: Día do libro  

9 de maio: Día de Europa  

31 de maio: Día mundial sen tabaco  

5 e 8  de xuño: día do medioambiente – día dos océanos 

21 de xuño: día da música 
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14. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E ALUMNADO: 

O departamento estará en permanente contacto coas familias a través de abalar ou email 

corporativo. Igualmente durante a hora semanal  de titoría de pais, as profesoras do departamento 

estarán á súa disposición para resolver calquera dúbida ou aclaración. 

Alicia:  Venres  de 9h20- 10h10 (contacto: aliciadelrio@iesconcepcionarenal.es) 

Jennifer:  Xoves de 9h20-10h10 (contacto : jenniferboquete@iesconcepcionarenal.es) 

Dada a situación sanitaria, aconsellarase a comunicación telemática (ao mail) para resolver calquer 

consulta tanto por parte das familias coma do alumnado. Se a familia o necesitase, poderíase 

concertar unha titoría presencial. 

Este departamento contempla facer, nos primeiros días do curso aos/as alumn@s un resumo dos 

aspectos máis notables da programación que deben ser coñecidos por eles e as súas familias. A 

información estará dispoñible na páxina web do instituto (dentro do apartado DEPARTAMENTO DE 

FRANCÉS). A súa comunicación deberá estar reflectida na acta de reunión do departamento 

correspondente ao mes en que se faga pública. 

Presentamos a programación do departamento de Francés, curso  2022-2023 

En Ferrol,  22  de setembro 2022 

 

Firmado:  Alicia del Río López ( xefa de departamento)    e  Jennifer Boquete Pulleiro (profesora con 

destino definitivo) 


