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a. Introdución e contextualización. 

 
A materia de “Francés Segunda Lingua Estranxeira” é unha materia opcional no 

 

I.E.S Lauro Olmo, polo tanto, non a cursan tódolos alumnos. Sen embargo, 

cremos que ten unha importancia vital no desenvolvemento cognitivo e persoal 

dos nosos estudantes, en consonancia, ademais, coa política do Consello de 

Europa, que impulsa a aprendizaxe e a ensinanza das linguas. 

Como elemento fundamental da posta en práctica real de todo o aprendido 

durante as clases, non podemos esquecernos de mencionar a viaxe que tódolos 

anos realizamos a Francia e que ten unha duración de unha semana e na que os 

alumnos practican o que aprenderon ao longo do curso. 

Dito isto, tamén cabe facer unha pequena reflexión sobre a situación da 2ª 

Lingua Estranxeira no novo marco legal (LOMCE) que acabou de implantarse en 

tódolos niveis. Por desgraza, este texto legal non asume un feito esencial: que a 

continuidade é un factor necesario para poder acadar os obxectivos marcados 

para esta materia; e esa continuidade na aprendizaxe da lingua só pode vir do 

seu carácter obrigatorio: mentres unha lingua estranxeira sexa ofertada entre as 

materias troncais ou optativas, o alumnado sempre poderá optar por abandonar 

a aprendizaxe desta lingua estranxeira nun momento dado dos seus estudos, 

para logo, se cadra, retomala uns cursos máis tarde. Esta é unha realidade que 

se manifesta constantemente no noso centro, e a implantación da LOMCE non lle 

deu finalmente unha solución a esta situación. 

En efecto, despois do primeiro ciclo da ESO no que a 2ª Lingua Estranxeira é 

obrigatoria agás para o alumnado que este exento, a implantación da nova Lei na 
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nosa Comunidade non fixo máis ca insistir nas incongruencias presentes no 

anterior marco lexislativo. 

En 3º ESO, a Segunda Lingua Estranxeira, pasa a ser unha optativa máis, o cal 

implica que perdamos parte do noso alumnado pola diversidade de optativas 

ofertadas. E en 1º de Bacharelato os alumnos poden volver a retomar esta 

materia aínda que haxa alumnos que só deron Francés en 1º e en 2º da ESO, 

polo que é moi difícil igualar o nivel de tódolos alumnos. 

Obviamente a calidade do ensino e a atención á diversidade convértense en 

pouco menos que unha utopía nesas circunstancias. 

 

A continuación, citamos os distintos niveis e grupos cos que contaremos no próximo 

curso. 

Así quedará pois a DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS: 

 
1º ESO : 2 grupos de 42 alumnos en total. 

 
1º ESO A cun total de 20 alumnos. 

 
1º ESO B cun total de 22 alumnos. 

 
2º ESO : 2 grupos cun total de 36 alumnos. 

 
2º A cun total de 17 alumnos. 

 
2º B cun total de 19 alumnos. 

 
3º ESO : 2 grupos cun total de 25 alumnos. 

 
3º A cun total de 19 alumnos. 

 
3º B cun total de 5 alumnos, máis unha alumna que ven de Afganistán e que aínda que 

non cursa francés, sí ven a clase.. 

4º ESO : 1 grupo de 13 alumnos. Xúntanse os alumnos de 4º ESO A que son 5 e de 4º 

ESO B que son 8 
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1º BACH :1 grupo de 26 alumnos. 

 
1º de BACH A cun total de 9 alumnos. (1º de BACH CT) 

1º de BACH B cun total de 17 alumnos (1º BACH HS) 

2º BACH : 1 grupo de 10 alumnos. 

2º BACH CT cun total de 3 alumnos. 

 
2º BACH HS cun total de 7 alumnos. Estes alumnos teñen a posibilidade de elexir francés 

nas probas de selectividade xa que lles pondera nese apartado. 

En 2º de BACHARELATO temos o libro de 1º de BACH (“Génération Lycée 1” de 

Santillana), polo que non están recollidos os contidos mínimos de 2º de BACH. Ata o de 

agora os alumnos non tiñan a posibilidade de presentarse en selectividade no apartado 

da optativa de francés polo que non necesitabamos acadar os contidos mínimos de 2º de 

BACH. Para solventar ese problema ampliei os contidos da materia e repartinna nos dous 

cursos de BACHARELATO. 

 

 

En total hai 152 alumnos que estudan francés segunda lingua estranxeira como materia 

obrigatoria ou optativa. 

Estes números de alumnos pode variar ao longo do curso xa que poden cambiar de 

optativa nestes primeiros días de curso, os cambios quedarán expostos   na memoria 

final de curso. 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
O Departamento de francés está formado por dúas profesoras: 

 
-Tania Merayo Díaz (Profesora de inglés): este curso imparte clase en 1º ESO B. 

 
-Isabel Bello Prada (Xefa de departamento) imparte clase este curso en 1º ESO 

A, 2º de ESO A, B, en 3º de ESO A e B, en 4º ESO A e B, en 1º de BACHARELATO 

A e B e en 2º de BACHARELATO A e B. 

As reunións do Departamento serán periódicas e comentarase o seguimento da 

Programación, as actividades programadas, a evolución dos alumnos na materia 

pendente , os resultados nas distintas avaliacións, a merca de material, as actividades 
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extra escolares e todos os temas de interese para os membros do departamento. Serán 

os mércores de 12:30 a 13:20. 
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b.Contribución ao desenvolvemento das competencias 

clave. Concreción que recolla a relación dos 

estádares de aprendizaxe avaliables da materia que 

forman parte dos perfís competenciais. 

1º de ESO 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectiv 

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 
c 
d 
i 

B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais: 
Uso do contexto verbal e 
non verbal, e dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias 
do significado baseadas no 
contexto. 
Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema. 
Identificación de palabras 
clave. 
Adaptación da escoita á 
súa finalidade (global e/ou 
específica). 
Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos. 
Inferencia do significado 
probable das palabras ou 
das frases que descoñece, a 
partir do contexto e das 
experiencias e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que 
coñece á lingua 
estranxeira. 
B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 
B1.3. Perseveranza no 
logro da comprensión oral, 
volvendo a escoitar o texto 

B1.1. Comprender 
preguntas e informacións 
sinxelas relativas á 
información persoal moi 
básica (nome, idade, 
gustos, etc.), así como 
instrucións e peticións 
elementais relativas ao 
comportamento na aula. 
B1.2. Usar estratexias 
básicas de comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos e as ideas 
principais, ou os detalles 
relevantes do texto: 
anticipación do contido 
xeral do que se escoita con 
axuda de elementos 
verbais e non verbais, e uso 
dos coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias 
do significado baseadas no 
contexto, e as experiencias 
e os coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece. 

B1.3. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis relevantes de 
mensaxes orais sinxelas e 
moi básicas (por exemplo, 
seguir instrucións ou 
indicacións, identificar 

SLEB1.1. Comprende 
preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, 
enderezo, nivel de estudos, 
etc.) sempre que se fale de 
xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o 
necesita. 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB1.2. Comprende frases 
e expresións habituais 
relacionadas con 
necesidades inmediatas 
(números, datas, prezos, 
etc.) e temas con que teña 
moita familiaridade, e 
segue instrucións e 
consignas de aula. 

CCL 
CAA 
CCEC 

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

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB1.4. Comprende a 
información esencial en 

CCL 
CAA 
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 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.). 

persoas, obxectos e lugares 
descritos cun vocabulario 
básico) emitidas cara a 
cara, gravadas ou en 
soporte multimedia, sobre 
situacións habituais de 
comunicación, se se fala 
moi amodo e con moita 
claridade. 
B1.4. Comprender o 
esencial en conversas moi 
básicas e breves sobre 
temas cotiáns habituais e 
de necesidade inmediata, 
previamente traballados, 
relativas ao ámbito 
persoal, sempre que se fale 
con lentitude, articulando 
de forma clara e 
comprensible. 

conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, ou a 
descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto 
ou un lugar. 

CCEC 
CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 
c 
d 
i 

B2.1. Estratexias de 
produción: 
Planificación: 
Identificación do contexto, 

o destinatario e a 

finalidade da produción ou 

da interacción. 

Adecuación do texto ao 

destinatario, ao contexto e 

á canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a 

intención comunicativa 

Execución: 
Concepción da mensaxe 

con claridade, distinguindo 

a súa idea ou as ideas 

principais, e a súa 

estrutura básica. 

Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de interacción, 

e elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 

memorizados. 

Expresión da mensaxe con 

claridade, coherencia 

básica e estrutura 

adecuada, e axustándose, 

de ser o caso, aos modelos 

e ás fórmulas de cada tipo 

de texto memorizados e 

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 a saúdos, 
despedidas, 
agradecementos e 
presentacións, 
colaborando para entender 
e facerse entender. 
B2.3. Intercambiar de xeito 
intelixible información 
sobre si mesmo/a e sobre 
accións e nocións 
(horarios, datas, 
cantidades) moi habituais 
da vida diaria, usando un 
repertorio básico de 
palabras e frases moi 
simples memorizadas, e 
facéndose comprender 
aínda que a persoa 
interlocutora necesite que 
se repita ou repetir o dito. 
B2.4. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais (idade, 
lugar de residencia, familia, 
orixe, gustos, posesións, 

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. 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

SLEB2.2. Fai e responde 
intelixiblemente e con 
accións colaborativas, 
preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da 
vida diaria e do tempo 
libre en situacións de 
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 con 
necesidades inmediatas 
nas que pide e se dá 
información sobre lugares, 
horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades 
máis comúns para a súa 
idade e o seu nivel escolar. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB2.4. Participa en 
conversas informais breves 

CCL 
CAA 
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 traballados na clase 

previamente. 

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. 

Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras 
de significado parecido. 
Definición ou paráfrase 
dun termo ou expresión. 
Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de 
palabras da lingua meta. 
Petición de axuda. 
Paralingüísticos: 
Sinalación de obxectos, uso 
de deícticos ou realización 
de accións que aclaran o 
significado. 
Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual 
ou corporal). 
Uso de elementos 
cuasiléxicos (hum, puah, 
etc) de valor comunicativo. 
B2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para 
comprender e facerse 
comprender. 
B2.3. Rutinas ou modelos 
elementais de interacción 
segundo o tipo de situación 
de comunicación (chegada 
e saída do centro docente, 
conversa telefónica, 
compravenda, etc.), 
igualmente cotiás e moi 
básicas. 

etc.), utilizando un 
repertorio moi básico de 
expresións moi sinxelas e 
habituais sobre estes 
datos. 

e moi básicas, cara a cara, 
nas que establece contacto 
social elemental, 
intercambia información 
moi básica, manifesta os 
seus gustos, fai invitacións 
elementais e ofrecementos, 
e pide e dá indicacións moi 
básicas para ir a un lugar. 

CCEC 

SLEB2.5. Preséntase e dá e 
obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e 
sobre gustos, preferencias 
e intereses relativos a 
temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas 
sobre temas predicibles, se 
pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e 
directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para 
entender e facerse 
entender. 

CCL 
CAA 
CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 
c 
d 
i 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
Mobilización de 
información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a 

B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura (recursos ás 
imaxes, títulos e outras 
informacións visuais, e aos 
coñecementos previos 

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

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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 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. Soletreo e asociación 
de grafía, pronunciación e 
significado a partir de 
modelos escritos e 
expresións orais coñecidas. 

sobre o tema ou a situación 
de comunicación, e aos 
transferidos desde as 
linguas que coñece), 
identificando a 
información máis 
importante e deducindo o 
significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 
B3.2. Seguir instrucións 
básicas e comprender 
avisos, obrigas e 
prohibicións moi sinxelas e 
predicibles, e traballadas 
previamente. 
B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos breves, 
moi sinxelos e ben 
estruturados, con 
conectores moi básicos e 
relativos a temas da propia 
experiencia. 
B3.4. Comprender textos 
propios de situacións 
cotiás próximas, como 
invitacións, felicitacións, 
notas, avisos, billetes de 
transporte, entradas, 
etiquetas ou xogos 
coñecidos. 

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

CCL 
CAA 
CCEC 

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

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB3.4. Comprende 
información esencial e 
localiza información 
específica en material 
informativo sinxelo como 
menús, horarios, catálogos 
e listas de prezos. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 
c 
d 
i 

B4.1. Estratexias de 
produción: 
Planificación: 
Mobilización e 

coordinación das propias 

competencias xerais e 

comunicativas, co fin de 

realizar eficazmente a 

tarefa (repasar o que se 

sabe sobre o tema, o que se 

pode ou se quere dicir, 

etc.). 

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 

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 
inmediata necesidade. 
B4.4. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha 
finalidade determinada 

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 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal moi 
básica e relativa ao seus 
datos persoais e intereses 
ou afeccións (nome, idade, 
enderezo, gustos, etc.). 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

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

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB4.4. Escribe CCL 
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 textos escritos, para 

elaborar os propios textos. 

Execución: 
Elaboración dun borrador 

seguindo textos modelo. 

Estruturación do contido 

do texto. 

Organización do texto en 

parágrafos curtos 

abordando en cada un 

unha idea principal, 

conformando entre todos o 

seu significado ou a idea 

global. 

Expresión da mensaxe con 

claridade, axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta) ou da 

mensaxe (facer concesións 

no que realmente lle 

gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

Recurso aos coñecementos 

previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo 

"agora volvo", "paréceme 

ben", etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

Atención ás convencións 

ortográficas e aos signos de 

puntuación. 

Presentación coidada do 

texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.). 

Reescritura definitiva. 

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. 

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

CAA 
CCEC 
CD 

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

a 
c 
d 
i 
o 

B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 
Sons e fonemas vocálicos. 
Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 
Procesos fonolóxicos máis 
básicos. 
Acento fónico dos 
elementos léxicos illados e 

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 

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

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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 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: 
Identificación de 
similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece 
para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 

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 a produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas de 
cortesía máis básicas nos 
contextos respectivos. 
B5.4. Producir textos e 
inferir o significado 
probable de palabras ou 
frases que descoñece a 
partir das experiencias e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que 
coñece. 
B5.5. Distinguir e levar a 
cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes 
básicos das devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un 
repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu 
nivel escolar, sempre que 
sexan traballados en clase 
previamente. 
B5.6. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 

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 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.3. Nas actividades 
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de 
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

CCL 
CAA 
CCEC 

SLEB5.4. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 
información sobre datos 
persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando 
adecuadamente as 
estruturas 
sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, moi 
básicos e traballados 
previamente. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

SLEB5.5. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
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 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 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; 
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 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 
habituais (saúdos, 
despedidas, preguntas por 
preferencias e 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 de ESO 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

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

Uso do contexto verbal 
e non verbal, e dos 
coñecementos 
previos  sobre   a 
situación (quen fala a 
quen, con que 
intencións,  onde e 
cando) que dan lugar 
a inferencias  do 
significado baseadas 
no contexto; 

Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o 
tema. 

Identificación de 

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 

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, 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 palabras clave. 

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

Identificación  dos 
recursos lingüísticos 
ou temáticos 
adquiridos. 

Inferencia  do 
significado probable 
das palabras ou das 
frases que 
descoñece, a partir 
do contexto e das 
experiencias e os 
coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece á 
lingua estranxeira. 

B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 

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

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

contido xeral do que se 
escoita con axuda de 
elementos verbais   e 
non verbais, e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións,  onde   e 
cando) que dan lugar a 
inferencias     do 
significado baseadas no 
contexto,   e   as 
experiencias    e  os 
coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece. 

B1.3. 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. 

prezos, pequenas 
doenzas, etc.) e temas 
con que está moi 
familiarizado, e segue 
instrucións e consignas 
de aula. 

 

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 
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 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

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 
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 

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 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. 

SLEB2.1. 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 

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 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 (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, 

 escolar.  

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 
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 etc.) de valor 
comunicativo. 

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

B2.3. Rutinas ou modelos 
elementais    de 
interacción segundo o 
tipo de situación de 
comunicación: chegada 
e saída do  centro 
docente,  conversa 
telefónica, 
compravenda e outras, 
igualmente cotiás moi 
básicas. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización   de 
información  previa 
sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da 
información 
superficial: imaxes, 
organización   na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

Identificación do tipo 
de lectura 
demandado 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 

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

B3.3. Comprender 
información relevante 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, 
especialmente    se 
contan con  apoio 
visual. 

CCL 

CAA 

CCEC 

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, 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 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. 

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. 

sobre temas coñecidos 
como actividades 
escolares e de lecer, 
hábitos saudables, etc., 
próximos á súa idade e 
á súa experiencia. 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Mobilización    e 
coordinación das 
propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 
fin de  realizar 
eficazmente   a 
tarefa  (repasar o 
que se sabe sobre o 
tema,  o que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

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: 

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 

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 

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 CCL 
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 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.). 

cun formato 
preestablecido,  en 
soporte tanto impreso 
como dixital, amosando 
interese pola 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

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. 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Reescritura definitiva.    

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

a 

c 

d 

i 

o 

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

Sons e fonemas 
vocálicos. 

Sons e fonemas 
consonánticos e as 
súas agrupacións. 

Procesos fonolóxicos 
máis básicos. 

Acento fónico dos 
elementos léxicos 
illados e 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 

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 

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 as 
experiencias noutras 
linguas. 

CCL 

CD 

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 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 



22 
 

 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: 

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 

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. 

elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar 
información sobre 
datos persoais, felicitar, 
invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as 
estruturas 
sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados 
previamente. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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 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. 

   

 
 

3º de ESO 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxect 

ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

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

Identificación   do    tipo 

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

SLEB1.1. Nas actividades 
de aula, persevera no seu 
proceso de compresión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensión global, 
lectiva ou detallada) e 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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. 

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

importante do texto. 

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

B1.3. Comprender 
instrucións moi básicas 
pronunciadas lenta e 
claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e 
breves. 

B1.4. Comprender 
transaccións moi básicas 
de bens e servizos 
elementais na vida cotiá, 
transmitidas de viva voz 
ou por medios técnicos, 
e moi ben articuladas e 
lentamente, sempre que 
as condicións acústicas 
sexan boas e se se poden 
escoitar máis dunha vez. 

B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 
básicas sobre temas 
cotiáns que se 
desenvolvan na súa 
presenza, nas que se 
describan, de xeito moi 
breve e sinxelo, persoas, 
lugares e obxectos, e se 
narren acontecementos 
elementais, sempre que 
poida solicitar que se 
repita o dito. 

B1.6. Seguir un texto breve 
articulado con claridade 

mellorándoo, de ser o 
caso: saca conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o contido 
baseándose na entoación 
e na velocidade da fala; 
deduce intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; fai 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e infire o 
que non se comprende e 
o que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

lentitude e boa 
articulación. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.4. Comprende, 
nunha conversa informal 
na que participa, 
descricións, narracións e 
opinións formulados en 
termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
aspectos xerais de temas 
do seu interese, cando se 
lle fala con claridade, 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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  e pausadamente, no que 
se utilicen expresións 
sinxelas e habituais 
previamente traballadas 
e referidas a temas moi 
coñecidos dos ámbitos 
persoal e educativo 
(datos persoais, gustos e 
hábitos, materias que 
cursa, etc.), adecuado ao 
seu nivel escolar, 
actuando, de ser o caso, 
como mediación 
lingüística. 

B1.7. Comprender a 
información esencial de 
pasaxes curtas gravadas, 
que conteñan conversas, 
narracións  e/ou 
descricións predicibles, e 
de presentacións moi 
sinxelas emitidas con 
estruturas e léxico moi 
básico, e o apoio de 
imaxes moi redundantes, 
que traten sobre asuntos 
da vida cotiá e de 
necesidade inmediata, 
previamente traballados, 
e que estean 
pronunciadas con 
lentitude e claridade, 
aínda que sexa necesario 
escoitalas máis dunha 
vez. 

amodo e directamente, e 
se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

 

SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa formal 
na que participa (por 
exemplo, nun centro 
docente),  preguntas 
sinxelas sobre asuntos 
persoais ou educativos 
(datos   persoais, 
intereses, preferencias e 
gustos persoais, etc.), 
sempre que poida pedir 
que se lle repita, aclare 
ou elabore algo do que 
se lle dixo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias de 
produción: 

Planificación: 

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

Adecuación do texto 
ao destinatario, ao 
contexto e á canle, 
escollendo  os 
expoñentes 
lingüísticos 
necesarios para 
lograr a intención 
comunicativa. 

Execución: 

Concepción da 
mensaxe con 
claridade, 

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

B2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura moi simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos 
como a adaptación da 
mensaxe aos recursos 
dos que se dispón, ou a 
reformulación ou 
explicación de 
elementos. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

CD 

SLEB2.2. Desenvólvese coa 
eficacia suficiente en 
xestións e transaccións 
cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e 
o lecer (horarios, datas, 
prezos, actividades, etc.), 
seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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 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 en 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 
"estranxeirizació 
n" de palabras 
da lingua meta. 

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

B2.4. Interactuar de xeito 
simple en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou manter a 
quenda de palabra, aínda 
que poidan darse 
desaxustes na 
adaptación ao 
interlocutor. 

B2.5. Dar información 
sobre datos básicos 
persoais, expectativas ou 
gustos, utilizando un 
repertorio moi básico de 
expresións memorizadas 
sinxelas e habituais 
sobre estes datos, 
sempre que poida pedir 
confirmación da 
comprensión á persoa 
interlocutora ou que se 
lle repita o dito. 

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

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de 
obxectos, uso de 
deícticos ou 
realizar accións 
que aclaran o 
significado. 

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

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

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

B2.3. Rutinas ou modelos 
elementais de 
interacción segundo o 
tipo de situación de 
comunicación: saúdos e 
despedidas, felicitacións, 
invitacións, expresións 
da dor, conversa 
telefónica, compravenda, 
e outras igualmente 
cotiás e básicas. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización   de 
información  previa 
sobre o tipo de tarefa e 
o tema, a partir da 
información 
superficial: imaxes, 
organización   na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 
lectura demandado 
pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou 
extensiva). 

Distinción de tipos de 
comprensión 

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

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.2. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións xerais breves 
e sinxelas de 
funcionamento e manexo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



28 
 

 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. 

linguas. 

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

B3.3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
informativos   ou 
narrativos breves, moi 
sinxelos  e ben 
estruturados, relativos a 
esxperiencias e a 
coñecementos propios 
da súa idade. 

B3.4. Identificar a idea 
xeral, os puntos máis 
relevantes e a 
información importante 
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
neutro ou informal, que 
traten de asuntos 
habituais en situacións 
cotiás, de aspectos 
concretos de temas de 
interese persoal ou 
educativo, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso frecuente. 

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

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 
acontecementos 
pasados, e se expresan 
de maneira  sinxela 
sentimentos e desexos, 
plans e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias de 
produción: 

Planificación: 

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

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 

SLEB4.1.  Escribe 
correspondencia persoal 
breve na que se 
establece e mantén o 
contacto social (por 
exemplo, con amigos/as 
noutros países), na que 
se intercambia 
información,   se 
describen en termos 
sinxelos  sucesos 
importantes    e 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 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 
"éme igual", 
"sóame", etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

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, actuando, de ser 
o caso, como mediación 
lingüística (adecuada ao 
seu nivel escolar) e cun 
formato preestablecido, 
en soporte tanto 
impreso como dixital, 
amosando interese pola 
presentación limpa e 
ordenada do texto. 

experiencias persoais, e 
se fan e se aceptan 
ofrecementos  e 
suxestións (por exemplo, 
cancelación, 
confirmación ou 
modificación dunha 
invitación ou duns 
plans). 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 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. 

   

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

a 

c 

d 

i 

o 

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

Sons e fonemas 
vocálicos. 

Sons e fonemas 
consonánticos e as 
súas agrupacións. 

Procesos fonolóxicos 
máis básicos. 

Acento fónico dos 
elementos léxicos 
illados e 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); 

B5.1. Discriminar patróns 
sonoros,   acentuais, 
rítmicos e de entoación 
de uso máis  básico, 
recoñecendo   o  seu 
significados evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade, 
aínda que teña que 
repetir varias veces para 
se facer entender. 

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

B5.4. Producir textos e 
inferir  o  significado 
probable de palabras ou 
frases a partir das 
experiencias    e  os 
coñecementos 
transferidos   desde  as 
linguas que coñece. 

B5.5. Participar en 
proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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 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: 

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 

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 das devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un 
repertorio léxico 
suficiente para 
comunicar no seu nivel 
escolar, sempre que 
sexan traballados na 
clase previamente 

elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 

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 
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 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. 
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 Expresións fixas, 
enunciados 
fraseolóxicos  moi 
básicos e moi 
habituais (saúdos, 
despedidas, preguntas 
por preferencias, 
expresións 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. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º de ESO 
 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia 

s clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

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 

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 

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

CSC 

CCEC 

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 

SLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de 
indicacións,         anuncios, 

CCL 

CAA 

CSC 
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 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. 

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. 

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. 

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 
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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

B1.4. Comprender o esencial 
en conversas sinxelas, 
básicas e breves sobre 
descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións 
relativos         a         temas 
frecuentes e de 
necesidade inmediata 
relativas ao ámbito 
persoal, sempre que se 
fale con lentitude, 
articulando de forma clara 
e comprensible, e se a 
persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  SLEB1.6. Identifica a 
información esencial de 
programas de televisión e 
presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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   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. 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias de 
produción: 

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. 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 

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

CCL 

CAA 

Planificación: CSC 

Identificar o contexto, 
o destinatario e a 
finalidade da 
produción ou da 
interacción. 

CCEC 

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

 

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 

Execución: CD 

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 

 

SLEB2.3. Desenvólvese 
coa debida corrección 
en xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 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. 

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

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. 

 

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 

Compensar as 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

CSC 

CCEC 

CD 

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.  

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). 

 



37 
 

 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. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

e 

i 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización   de 
información  previa 
sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da 
información 
superficial: imaxes, 
organización   na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 
lectura demandado 
pola tarefa (en 
superficie 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 

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. 

B3.4. Identificar a 
información esencial, os 

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 acontecementos 
presentes, pasados e 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 paratextuais, e do 
coñecemento e 
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. 

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. 

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

 

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  

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Mobilización   e 
coordinación  das 
propias 
competencias xerais 
e comunicativas, co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar o que se 
sabe sobre o tema, 
o que se pode ou se 
quere dicir, etc.). 

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

Uso de elementos 
coñecidos obtidos 

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 

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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 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 

con actividades cotiás 
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 
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 signos de 
puntuación. 

Presentación coidada 
do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da 
letra, etc.) 

Reescritura definitiva. 

   

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

a 

c 

d 

i 

o 

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

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 

Procesos fonolóxicos máis 
básicos. 

Acento fónico dos 
elementos léxicos 
illados e 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, 

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 

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 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión de 
libros e películas, obras 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 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: 

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 

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 
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. 

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. 

CSIEE 

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º de bacharelato 
 

 Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

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

Identificación do tipo 
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 

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, 
transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos, 
claramente estruturados e 
articulados a unha 

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 
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 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 e cada un 
dos seus elementos. 

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

velocidade lenta ou media, 
nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que 
traten de aspectos 
concretos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
sempre que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o 
dito. 

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

B1.4. Comprender o esencial 
en conversas sinxelas, 
básicas e breves sobre 
argumentacións básicas, 
puntos de vista e opinións 
relativos a temas 
frecuentes do ámbito 
persoal ou público, 
estados de saúde, 
sensacións e sentimentos 
básicos,  claramente 
estruturados e articulados 
a unha velocidade lenta ou 
media, e se a persoa 
interlocutora   está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

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

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, opinións 
xustificadas e claramente 
articuladas a unha 
velocidade lenta ou media, 
sobre diversos asuntos 
cotiáns ou de interese 
persoal, así como a 
expresión de sentimentos 
sobre aspectos concretos 
de temas habituais ou de 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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   actualidade, e se a persoa 
interlocutora está 
disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

b 

c 

f 

B2.1. Estratexias de 
produción: 

Planificación: 

Identificar o contexto, o 
destinatario 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 

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. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
recorrendo, entre outros, 
a procedementos como a 
reformulación, en termos 
máis sinxelos ou de 
significado aproximado, 
do que se quere expresar 
cando non se dispón de 
estruturas ou léxico máis 
complexos en situacións 
comunicativas máis 
específicas. 

B2.3. Intercambiar con 
pronuncia clara e 
intelixible, información en 
situacións de 
comunicacióalumnado e 
menos habituais, pero 
predicibles, nas que teña 
que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB2.3. Desenvólvese coa 
suficiente eficacia en 
situacións cotiás e menos 
habituais pero predicibles 
que poden xurdir durante 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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. 

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 unha 
expresión. 

Usar a lingua materna 
ou "estranxeirizar" 
palabras da lingua 
meta. 

Pedir axuda. 

Paralingüísticos: 

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

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

Usar elementos 
cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor 
comunicativo. 

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

B2.3. Rutinas ou modelos 
comúns de interacción 

imposibilidade, usando un 
repertorio de expresións 
frecuentes no ámbito 
público (doenzas, 
pequenas reclamacións, 
etc.), así como na 
expresión básica dos 
sentimentos e os intereses 
persoais, tales como 
satisfacción, desgusto, 
admiración e sorpresa. 

B2.4. Producir textos de 
extensión breve ou media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado 
á situación, e utilizando as 
estratexias necesarias 
para iniciar, manter e 
facer progresar a 
comunicación. 

B2.5.Intercambiar 
información e opinións, 
dar instrucións, describir 
e narrar acontecementos 
sinxelos,  xustificar 
brevemente os motivos de 
accións e planos, formular 
hipóteses,   facer 
suxestións e argumentar 
de xeito sinxelo, aínda que 
se produzan pausas para 
planificar o que se vai 
dicir e, en ocasións, haxa 
que formular a mensaxe 
en termos máis sinxelos e 
repetir ou reelaborar o 
dito para axudar á 
comprensión da persoa 
interlocutora. 

unha viaxe ou estadía 
noutros países por 
motivos persoais ou 
educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
relacións  coas 
autoridades, saúde ou 
lecer), e utiliza estratexias 
de comunicación 
lingüísticas (uso de 
exemplos e palabras de 
significado próximo) e 
xestos apropiados. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 segundo o tipo de 
situación   de 
comunicación. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

b 

c 

f 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización de 
información previa 
sobre o tipo de tarefa e 
o tema, a partir da 
información superficial: 
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 
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 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, de 
carácter público, 
institucional  ou 
corporativo. 

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

B3.4. Recoñecer a estrutura 
das cartas formais 
(remitente, cabeceira, 
lugar e data; asunto, 
saúdo á persoa 
destinataria, corpo da 
carta, despedida e 
sinatura), e comprender 
un repertorio elemental e 
básico de expresións fixas 
de confirmación ou 
denegación,  obriga, 
coñecemento, necesidade 
e permiso utilizadas para 
a concesión dunha bolsa, a 
confirmación  dun 
pedimento, a reserva dun 
hotel, etc. 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en 
calquera  soporte 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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  B3.5. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, en formato 
impreso ou en soporte 
dixital, ben estruturados e 
de curta ou media 
extensión, escritos nun 
rexistro formal, informal 
ou neutro, que traten 
asuntos cotiáns, temas de 
interese ou relevantes 
para os propios estudos 
ou as ocupacións e que 
conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico 
xeral de uso común. 

incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen 
e narran feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, e se 
intercambian información 
e opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

CD 

SLEB3.6. Entende o esencial 
de correspondencia 
formal institucional ou 
comercial sobre asuntos 
que poden xurdir, por 
exemplo,  mentres 
organiza ou realiza unha 
viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, 
confirmación  dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

b 

c 

f 

B4. 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 

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

B4.2. Completar 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.2. Completa  un 
cuestionario con 
información persoal, 

CCL 

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

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

Execución: 

Elaboración dun 
borrador seguindo 
textos modelo. 

Estruturación do 
contido do texto. 

Organización do texto 
en parágrafos curtos 
abordando en cada un 
unha idea principal, 
conformando entre 
todos o seu 
significado ou a idea 
global. 

Expresión da mensaxe 
con claridade 
axustándose  aos 
modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto. 

Reaxuste da tarefa 
(emprender unha 
versión  máis 
modesta) ou da 
mensaxe (facer 
concesións no que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar 
as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles. 

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

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 básicas e 
opinións sinxelas, 
relacionadas  con 
actividades cotiás ou do 
seu interese. 

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

B4.5. Escribir, en papel ou 
en soporte dixital, textos 
de estrutura clara, breves 
ou de extensión media, 
sobre asuntos cotiáns ou 
temas de interese persoal 
ou educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou 
informal, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e 
os signos de puntuación 
máis comúns, e amosando 
un control razoable de 
estruturas e un léxico de 
uso frecuente de carácter 
xeral. 

educativa ou ocupacional 
(nivel de estudos, 
materias que cursa, 
preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, 
como inscribirse nun 
curso ou solicitar un 
campamento de verán. 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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 introdución, o 
corpo do informe, a 
conclusión  e  a 
bibliografía. 

   

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

a 

b 

c 

f 

p 

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 aos hábitos 
e ás actividades de 
estudo, traballo e lecer, 

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

B5.2. Utilizar  as 
convencións ortográficas, 
de puntuación e de 
formato de uso moi 
frecuente, en textos 
escritos en diferentes 
soportes, coa corrección 
suficiente para non dar 
lugar  a serios 
malentendidos, aínda 
poidan cometerse erros 
que non interrompan a 
comunicación. 

B5.3. Utilizar  para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os   coñecementos 
socioculturais      e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos á vida 
cotiá  (hábitos  e 
actividades   de   estudo, 
traballo   e    lecer), 
condicións   de  vida e 
contorno,     relacións 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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 

SLEB5.3. Nas actividades de 
aula, pode explicar o 
proceso de produción de 
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración  os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 

CCL 

CAA 

CSC 
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 condicións de vida e 
relacións interpersoais 
(no ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional); o 
contorno xeográfico 
básico (clima, rexións) e 
referentes 
artístico-culturais 
(feitos históricos e 
personaxes 
salientables). 

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 

interpersoais  (entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional   e 
institucional), 
comportamento 
(posturas,     expresións 
faciais, uso   da  voz, 
contacto    visual   e 
proxémica), e convencións 
sociais  (actitudes   e 
valores),   axustando   a 
mensaxe    á    persoa 
destinataria    e   ao 
propósito comunicativo, e 
amosando a propiedade e 
a cortesía debidas. 

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 das devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso máis 
habitual, así como os seus 
significados asociados 
(por exemplo, utilizar 
unha estrutura 
interrogativa para facer 
unha suxestión), e 
empregar   para 
comunicarse mecanismos 
sinxelos  bastante 
axustados ao contexto e á 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipse, 
deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e 

folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados  cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

CCEC 

CD 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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 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 e 
educación; compras e 
actividades comerciais. 

conectores e marcadores 
discursivos moi 
frecuentes), sempre que 
sexan traballados na clase 
previamente. 

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

Contorno: clima, campo, 

cidade e lugares máis 
representativos. 

Tecnoloxía: aparellos de 
uso cotián. 

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. 

   

 Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.  

Obxectiv 

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia 

s clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

b 

c 

f 

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 

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 

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, CCL 
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 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. 

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 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. 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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   disposta repetir ou 
reformular o dito. 

 

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

estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar da 
lingua e cando as imaxes 
faciliten a comprensión. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

b 

c 

f 

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 

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 

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, 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 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 

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 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 

explicando as ideas 
principais brevemente e 
con claridade, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media. 

 

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 "estranxeirizació 
n" 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. 

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. 

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. 

 

SLEB2.5. Toma parte en 
conversas     formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter    educativoou 
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  

a 

b 

c 

f 

B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

Mobilización de 
información  previa 
sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da 
información 
superficial: imaxes, 
organización   na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 
lectura demandado 
pola tarefa (en 

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 

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 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 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). 

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 
ocupación ou o traballo, 

principais en textos de 
carácter  claramente 
argumentativo, 
adecuados ao seu nivel 
escolar, sempre que 
poida reler as seccións 
difíciles. 

 

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 

SLEB3.5.  Comprende 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se 
describen con certo 
detalle feitos e 

CCL 

CD 

CAA 
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  e que conteñan 
estruturas e un léxico de 
uso común, tanto de 
carácter xeral como máis 
específico. 

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. 

 

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 educativasou 
asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos 
seus intereses. 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

b 

c 

f 

B4.1. Estratexias de 
produción: 

Planificación: 

Mobilización e 
coordinación das 
propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 

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 

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 

CCL 

CD 

CSC 



60 
 

 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 (facer 
concesións no que 
realmente   lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as 
dificultades e os 
recursos lingüísticos 

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. 

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 

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 brevemente 
as súas opinións sobre 
eles. 

 

SLEB4.2. Completa un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
educativaou 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 

CCL 

CCEC 

CD 

CSC 
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 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 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.). 

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. 

ordenada do texto.  

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  

a 

b 

c 

f 

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

Sons e fonemas 
vocálicos. 

B5.1. Expresarse de xeito 
claro e comprensible e 
coa suficiente fluidez 
para facerse entender, 
aínda que poidan 

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

CCL 

CAA 

CCEC 
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p 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 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 

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 
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 

(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
utiliza con  eficacia 
comunicativa patróns de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras 
e frases. 

 

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 
experiencias noutras 
linguas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 

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 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar 

CCL 

CCSC 

CAA 
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 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. 

Recurso aos 
coñecementos   e ás 
experiencias 
lingüísticas  noutras 
linguas que  coñece 
(patróns  discursivos 
para a organización e 

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 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. 

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. 
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 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 
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 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. 
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c. Concreción dos obxectivos para o curso 

-OBXECTIVOS DE ETAPA-ESO (currículo LOMCE) 
 

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 estrutura en disciplinas, 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. 

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. 
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das Programación didáctica Segunda 

Lingua Estranxeira Francés. IES Arcebispo Xelmírez II Curso 2015_16 14 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. 

o) 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. 

p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

-OBXECTIVOS DE ETAPA-BAC (currículo LOMCE) 

 
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 

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. Programación 

didáctica Segunda Lingua Estranxeira Francés. 
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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. 

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

impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

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

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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d. Concreción de contidos 

 
1º ESO Contidos sintáctico-discursivos: 

 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa 

(parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); explicativas (parce que). 

- Relacións temporais (avant, après). 

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

- Negación (ne/n’…pas). 

- Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; 

réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. quel est ton sport 

préféré?). 

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

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

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (pouvoir); 

necesidade (il faut+infinitif);obriga/prohibición (il faut, imperativo); permiso (pouvoir : 

est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous). 

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

indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms toniques); os presentativos (ex. 

c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. 

il y a, il n’y a pas); a cualidade (xénero e número dos adxectivos regulares). 

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

números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un peu, trop, 

assez, beaucoup, un kilo, un tube 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à 

+ ville), position (ici), distance, mouvement, direction, provenance (venir de + ville), 

destination (aller à +ville). 

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

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

(d’habitude). 

- Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 
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2º ESO Contidos sintáctico-discursivos 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa 

(comme); finalidade (pour); comparación (leplus, le moins); consecuencia (alors); 

explicativas (parce que). 

- Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 

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

- Negación (pas de, rien). 

- Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

- Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé 

composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur proche). Introdución do 

condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: 

souvent); incoativo (aller + Inf.). 

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); 

posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (il faut);obriga/prohibición (il faut, 

verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; 

cortesía. 

- Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, 

pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos dun e de 

varios propietarios);a cualidade (formación regular e irregular dos adxectivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números 

ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout 

petit) peu, trop, pas assez + Adj., une boîte, un paquet); o grao. 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, 

mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), destination (aller + 

contraction à). 

- Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir);divisións(en (année)); indicacións 

de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); anterioridade (il y a…); 

posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… 

fois par…). 
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3º ESO Contidos sintáctico-discursivos: 

 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); 

causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins que); consecuencia 

(donc); explicativas (parce que). 

- Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 

- Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr !) 

- Negación (negación nos tempos compostos). 

- Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, 

pron. tonique + aussi/non plus). 

- Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés 

avec les accords); futuro (futur proche). 

- Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: 

toujours, d’habitude); incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (être capable 

de); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (avoir besoin de + infinitif, il 

faut);obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); 

intención/desexo (avoir envie de) ; cortesía. 

- Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms 

réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións adxectivais (qui/que)); a cualidade 

(posición dos adxectivos, facile/ difficile à…); a posesión (adxectivos posesivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números 

ordinais ata dos cifras; articles partitifs). -Adverbios de cantidade e medidas (un (tout 

petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres…); o grao. 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination). 

- Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi 

soir) ; divisións (au … siècle, en (année)); indicacións de tempo (après-demain, avant-

hier, tout de suite); duración (maintenant); anterioridade (ll y a…que); posterioridade 

(plus tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment où, en même temps); 

frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

- Expresión do modo. 
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4º ESO Contidos sintáctico-discursivos: 

 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement…mais aussi); disxunción (ou 

bien); oposición/concesión (cependant); causa (car); finalidade (de façon à, de manière à 

+ Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que; (ex: Il n’est 

pas aussi intelligent que toi); consecuencia (alors, donc); explicativas (ainsi, car). 

- Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + 

Indic.). 

- Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 

- Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 

- Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos 

(ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non plus). 

- Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), 

futuro (futur proche, futur simple), condicional (fórmulas de cortesía e consello). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, 

jamais), incoativo (futur proche), terminativo (passé récent). 

- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); 

posibilliade/probabilidade (il est probable que, probablement); necesidade; 

obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf., interdit de); 

permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais beaucoup faire qqch.) ; 

cortesía. 

- Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía (prefixos (anti, 

hyper) e sufixos (-ette, -elle), pronomes persoais, pronomes demostrativos; pronomes 

persoais OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais (où, dont); a cualidade, a posesión 

(adxectivos posesivos). 

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos 

partitivos). Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup de, quelques, quelques-uns, tout 

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

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronome " y "). 

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

(semestre, période, au moment où); indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois 

dernier,); duración (encore / ne…plus); anterioridade (déjà, ça fait…que);posterioridade 

(ensuite, puis); secuenciación (puis, enfin); simultaneidade (pendant, alors que); 

frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

- Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 
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1º BACH Contidos sintáctico-discursivo: 

 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + 

Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, tout de même); causa (puisque); finalidade 

(de façon à, de manière à + Inf.); comparación (plus…plus, moins…moins, plus…moins, 

moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que); condición (si, même 

si + Indic.); estilo indirecto. 

- Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) 

chaque fois que). 

- Exclamación (Que, Hélas!) 

- Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne… que, ne… pas encore). 

- Interrogación (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

- Expresión do tempo: presente; pasado; futuro. 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de 

temps en temps, chaque, tous les); incoativo, terminativo. 

- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); posibilliade/probabilidade 

(c’est (presque) certain); necesidade; obriga/prohibición (défense de, défendu de+ Inf.); 

permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire qqch); 

intención/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a 

fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux); condicional (conditionnel présent) ; 

cortesía. 

- Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes 

persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y"; 

proposicións adxectivais); a cualidade; a posesión. 

- Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de 

cantidade e medidas) e do grao. 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination). 

- Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); divisións(dans les années, quinzaine); 

indicacións de tempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración (matinée, 

journée, soirée); anterioridade (jusqu’à ce que); posterioridade (dès que, depuis (le 

temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors 

de + nom); frecuencia (tous/ toutes les…, généralement, quelquefois, rarement, presque 

jamais). 

- Expresión do modo (de cette manière, de cette façon là). 
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2º BACH Contidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión (seulement si, 

même si, quoique, malgré que + Subj. (para un feito real)); causa (étant donné que); 

finalidade (pour que, dans le but que, de façon/manière à ce que, afin que + Subj.); 

comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant); consecuencia (si bien 

que); condición (à condition de + Inf., à moins de + inf., au/dans le cas où (+ 

conditionnel)); estilo indirecto. 

- Relacións temporais (auparavant, alors que, en attendant, tant que, aussitôt,dès, tandis 

que). 

- Exclamación (Comme si…!). 

- Negación (pas question, pas du tout). 

- Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?). 

- Expresión do tempo: presente; pasado (plus-que-parfait); futuro (futur antérieur). 

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (à cette époque là…); habitual 

(nº fois par… mois/an…); incoativo (être prêt à…); terminativo (arrêter de). 

- Expresión da modalidade: factualidade; capacidade; posibilliade/probabilidade(il est 

possible que, il se peut que); necesidade; obriga/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a 

qu’à…); permiso (Puis-je…?); intención/desexo (exprimer le souhait qui concerne un autre: 

j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.); voix 

passive; condicional; cortesía. 

- Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes 

persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", 

proposicións adxectivais (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel)); a 

cualidade; a posesión (pronomes posesivos). 

- Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, artigos 

partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination). 

- Expresión do tempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci,); divisións 

(hebdomadaire, mensuel, annuel…); indicacións de tempo, duración (toujours (ex: Il 

travaille toujours à Paris?); anterioridade (en attendant); posterioridade (à peine … que, 

aussitôt que); secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme 

conclusion); simultaneidade (le temps de + Inf., une fois que); frecuencia (de temps en 

temps). 

- Expresión do modo (Adv. de manière en -emment, -amment, ainsi). 
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e. Concreción que recolla a relación de estandares 
de aprendizaxe avaliables. Concreción, para cada 
estandar de: 

 
-Temporalización 
-Grao mínimo de consecución para superar a materia 
-Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
A metodoloxía empregada é o enfoque comunicativo na aprendizaxe de idiomas, tendo tamén en 

conta as achegas doutros métodos didácticos que poden axudar a un maior rendemento do 

alumnado e adquisición dos obxectivos marcados para cada nivel. Por tanto se tende a suscitar 

situacións da vida cotiá en francés co obxecto de que o alumnado se comunique coa maior fluidez 

posible. 

Como obxectivo específico do ensino do francés, proponse que os/as alumno/as dominen as catro 

destrezas básicas da comunicación: comprensión e expresión oral e comprensión e expresión 

escrita. Trátase de que manexen as catro habilidades da lingua de forma simple e real; e aínda 

que na vida diaria vaian unidas, na clase é necesario separalas para dedicarlles o tempo preciso 

para desenvolvelas. 

O enfoque metodolóxico será o adecuado en cada ocasión segundo a diferenza de idade e 

madurez do alumnado. Iniciarase a práctica con actividades deseñadas para pescudar os 

coñecementos previos, axudándolles a organiza-los seus cadernos de vocabulario, gramática, etc. 

e fomentarase o emprego correcto de materiais de consulta, Internet, dicionarios, etc. 

Para acadar a súa participación de modo espontáneo, o profesorado conta con actividades orais 

como diálogos, entrevistas, noticias, descricións, etc. O profesorado proporcionará ó alumnado 

uns elementos antes de realiza-lo diálogo e as demais actividades. En canto ós exercicios de 

escoita, usaranse CDs gravados con conversacións, DVDs, cancións, etc. e películas en versión 

francesa. 

Sobre o francés escrito, xunto ós exercicios correspondentes ás leccións nas que se van 

practicando os diferentes puntos gramaticais, desenvolveranse unha serie de exercicios cara á 

adquisición de soltura e seguridade nunha lingua estranxeira, como son: ditados, redaccións, 

resumes, escritura de cartas, correos electrónicos, recheo de documentos, follas de instrucións, 

etc. 
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As composicións veñen sendo un dos exercicios máis difíciles para os/as estudantes; non só 

requiren un esforzo imaxinativo senón que tamén teñen que escribir sen fallos ortográficos ou 

gramaticais. 

Se potenciará o ensino vivo na clase, onde o alumnado sexa o elemento activo e o profesorado o 

asesor da súa actividade. 

O alumnado que se incorpora ás ensinanzas de bacharelato, en calquera das súas modalidades, 

posúe unha serie de competencias imprescindibles para a aplicación dos saberes adquiridos que 

foron desenvolvidas ao longo das etapas do ensino obrigatorio, é dicir en 1º e 2º da ESO. Os 

alumnos que empezan en 1º de Bacharelato poden ter distintos niveis xa que o francés, segunda 

lingua estranxeira non é obrigatoria en 3º e en 4º da ESO, polo que ao principio de curso o 

profesor ten que facer un test de proba inicial para comprobar o nivel xeral da clase. A 

continuación o profesor fará un repaso xeral aos obxectivos mínimos esixibles na etapa da 

ensinanza secundaria obrigatoria. Ademais o libro de texto de 1º de bacharelato empeza dende 

cero. 

As metodoloxías comunicativas axudan a reproducir na clase as situacións de uso en contextos 

auténticos, ao tempo que, para desenvolverse nelas, achegan o apoio de procesos de aprendizaxe 

(traballo previo do vocabulario, das estruturas, dos contidos sociolingüísticos; reflexión sobre as 

estratexias de comunicación e de aprendizaxe, etc.) que han posibilitar a realización das tarefas 

comunicativas propostas.A utilización de calquera dos enfoques metodolóxicos comunicativos 

polos que opte o profesorado levarao a percorrer un itinerario de planificación dos procesos de 

ensino e de aprendizaxe inverso ao seguido no ensino de idiomas baseado en contidos lingüísticos 

(léxicos e morfosintácticos), que partía da lingua para abordar as actividades. 

O enfoque debe estar baseado na acción, na actividade social, no uso da lingua, tal como se 

establece no enfoque metodolóxico adoptado polo Marco común europeo de referencia para as 

linguas. Neste enfoque, a selección de contidos lingüísticos deriva directamente da actividade de 

uso da lingua que se vaia realizar. 

Os contidos introduciranse, entón, en función das necesidades do proceso da aprendizaxe da 

lingua como instrumento de comunicación. A progresión gramatical é, consecuentemente, gradual 
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e concéntrica; e a súa presentación farase no marco das correspondentes tarefas e de 

formaintegrada coas necesidades lingüísticas para levar a cabo a tarefa, a acción, con corrección 

e coherencia. 

1º ESO 
 

Segunda lingua estranxeira 
 

Profesoras: Isabel Bello Prada (1º eso A) e Tania Merayo Díaz (1º ESO B) 

Libro de texto: “Les Reporters au coeur du monde francophone 1” 

EDIXGAL (libro dixital na aula) 

Libro de Exercicios: “Les Reporters au coeur du monde francophone 1” 

Autores: Gwendoline Le Ray, Stéphanie Pace 

Editorial: Macmillan education/Maison des langues 

ISBN: 978-84-17260-10-1 

 
En 1º da ESO o profesor utilizará o libro de texto (livre de l’élève) “Les Reporters, au coeur du 

monde francophone 1” da editorial Macmillan education/Maison des langues e o caderno de 

exercicios (cahier d’exercices) que comprou o alumno, ademais dun CD de audio para o alumno. 

O libro de texto consta de 6 unidades ademais dunha unidade 0 de punto de partida ou toma de 

contacto, xa que son alumnos que empezan dende cero coa materia de francés segunda lingua 

estranxeira. Este libro será empregado en 2º da ESO o curso que ven, é dicir o curso 2022/ 2023 

polo que en 1º da ESO daranse as 3 primeiras unidades xunto coa unidade 0 e en 2º da ESO as 3 

últimas. Esta decisión foi aprobada polo Departamento de Francés do 26 de outubro de 2010. 
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1ª Avaliación : unidades 0 e 1 

UNIDADE 0. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Obxectivos e contidos 
Competencias 

clave 

Estratexias de comprensión: 
identificar a información global e específica de textos orais. 

Inferir e formular hipóteses a partir da comprensión de algúns elementos 
do texto oral. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Adquirir coñecementos sobre os costumes, crenzas, tradicións, etc. 
propios dos países onde se fala a lingua. 
Valorar a lingua estranxeira como medio de comunicación. 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Funcións comunicativas: 
Darse de conta das palabras francesas que comprenden 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Fórmulas de cortesía 
Obxectos de clase 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: 
Achegamento aos sonidos do francés 

 

 
UNIDADE 0. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACIÓN 

Obxectivos e contidos 
Competencias 

clave 

Estratexias de comprensión: 
Falar de sí mesmos 

Compensar as carencias lingüísticas mediante procedimentos 
lingüísticos, paralingüísticos ou paratextuais 

 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Adquirir coñecementos sobre os costumes, crenzas, tradicións, etc. 
propios dos países onde se fala a lingua. 
Valorar a lingua estranxeira como medio de comunicación. 

Adecuar a produción e interación aos usos socioculturais da lingua 
estranxeira. 

 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 

Funcións comunicativas: 

Dicir o que coñecen dos países francófonos 

Modificar palabras de significado parecido 

 

Léxico oral de uso común (produción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 
Obxectos de clase 

 

 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación: 
Achegamento aos sonidos do francés 
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UNIDAD 0. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Obxectivos e contidos 
Competencias 

clave 

Estratexias de comprensión: 

Aplicar os coñecementos previos sobre o tema para identificar a 
información global. 
Identificar o tema a través de deducións de significados polo contexto, 
por elementos visuais, por comparación de palabras. 
Formular hipóteses a partir da comprensión de algúns elementos do 
texto escrito. 
Formular hipóteses sobre o contido do texto escrito 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Aspectos socioculturales e sociolingüísticos: 

Adquirir coñecementos sobre os costumes, crenzas, tradicións, etc. 
propios dos países onde se fala a lingua. 
Valorar a lingua estranxeira como medio de comunicación. Recoñecer 
algúns elementos socioculturais que se presenten nos textos escritos. 

 

Funcións comunicativas: 
Entender aspectos dos países francófonos 

Inferir o significado de palabras de significado parecido 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 
Obxectos de clase 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
Achegamento á ortografía dalgunhas palabras francesas 
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UNIDAD 0. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACIÓN 
 

Obxectivos e contidos 
Competencias 

clave 

 
Estratexias de produción: 

Movilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co 
fin de poder realizar a tarefa (repasar que se sabe sobre o tema, que se 
pode ou se quere dicir, etc.). 
Localizar e usar axeitadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, obtención de axuda, etc). 
Producir textos escritos breves e sinxelos a partir de modelos sobre 
temas cotidiáns, utilizando os conectores e o léxico apropiado. 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Aspectos socioculturales e sociolingüísticos: 

Adquirir coñecementos sobre os costumes, crenzas, tradicións, etc. 
propios dos países onde se fala a lingua. 
Valorar a lingua estranxeira como medio de comunicación. 

 

Funcións comunicativas: 

Coñecer algúns aspectos dos países francófonos 

Aprender palabras de significado parecido 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 

Obxectos de clase 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Achegamento á ortografía dalgunhas palabras francesas 
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UNIDADE 0. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección Obxectivos Actividades CCC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

TOMA DE 
CONTACTO 

CO FRANCÉS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
• Tomar 
contacto 
coa lingua 
francesa 

1. Dime 10 palabras. 

 Escoita a grabación e 

encontra as palabras. 

 Preguntar ao profesor como 

se chaman os obexctos da vosa 

aula que vos interesen. 

2. A Cortesía. 

 Observa este cartel. 

Comprendelo? Algunha vez viches 

un cartel similar? 

 Coñeces outras fórmulas de 

cortesía? Como as traduces na túa 

lingua? Coñeces outras? 

3. Imaxe da francofonía. 

 Que coñeces de Francia e 

dos países da francofonía? Asocia 

cada foto ao seu nome. 

 B. Tócache! Crea un “collage” 

con fotos que representan para ti 

o teu país onde se fala o teu 

idioma. 

4. O francés na publicidade. 

Observa estes anuncios 

publicitarios. Coñeces estas 

marcas, institucións ou eventos? 

Recoñeces os símbolos? 

 Recoñeces certas palabras 

nestes anuncios? Hai palabras que 

se parecen á túa lingua? 

 Observa de novo os anuncios e 

intenta comprender o sentido das 

palabras seguintes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
Recursos de avaliación: 

Avaliación formativa 
 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

- Destrezas: exercicios de comprensión oral, comprensin 

éescrita e produción oral 
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UNIDADE 1: Salut! (Hola!) 

UNIDADE 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e contidos 

Competenci 

as clave 

  Estratexias de comprensión:  

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.5. 

CE1.6. 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

identificar a información global e específica de 
textos orais 
Inferir e formular hipóteses a partir da 
comprensión dalgúns elementos do texto oral 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CE1.7.  
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
Adquirir coñecementos sobre os costumes, 

CSC 

SIE 

CCEC 
  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Entender os saúdos  

  Comprender presentacións de persoas  

  Coñecer o abecedario  

  Ser capaz de comprender palabras deletreadas  

  Entender as consignas de clase  

  
Estructuras sintáctico-discursivas: 

 

  Presente, imperativo  

  O verbo s’appeler  

  O verbo avoir  

  A pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge  

  tu as?  

  Tu e vous  

  
Léxico oral de uso común (recepción) 

 

  relativo a:  

  O abecedario  

  O nome e a idade  

  A linguaxe de clase (consignas e preguntas  

  útiles)  

  Os números do 10 ao 16  

  Os saúdos  

  Palabras relacionadas cos lugares na cidade  

  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

 

  entonación:  

  Achegamento aos sonidos do francés  
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UNIDADE 1. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACIÓN 
 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Compete 

ncias 

clave 

  Estratexias de produción:  

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 
CE2.8. 

EA2.1. Falar de sí mesmos 

Axeitar a produción ao destinatario e ao 
contexto. 
Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedimentos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuales 
Utilizar estratexias de comunicación para 
iniciar, manter e terminar a interación. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

CE2.9.  Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 

  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  Adecuar a produción e interación aos usos  

  socioculturais da lingua estranxeira.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Saudar  

  Presentarse  

  Coñecer o abecedario  

  Deletrear palabras  

  Comprender e utilizar as consignas de clase  

  
Estructuras sintáctico-discursivas: 

 

  Presente, imperativo  

  O verbo s’appeler  

  O verbo avoir  

  A pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge  

  tu as?  

  Tu e vous  

  
Léxico oral de uso común (recepción) 

 

  relativo a:  

  O abecedario  

  O nome e a idade  

  A linguaxe de clase (consignas e preguntas  

  útiles)  

  Os números do 10 ao 16  

  Os saúdos  

  Palabras relacionadas cos lugares na cidade  

  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

 

  entonación:  

  Achegamento aos sonidos do francés  
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UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios 

de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de comprensión:  

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

EA3.1. 

EA3.5. 

Aplicar os coñecimentos previos sobre o tema 
para identificar a información global. 
Identificar o tema a través de deduccións de 
significados polo contexto, por elementos visuais, 
por comparación de palabras. 
Formular hipóteses a partir da comprensión de 
algúnss elementos do texto escrito. 
Formular hipóteses sobre o contido do texto 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  escrito  

  
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países onde  

  se fala a lingua.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  Recoñecer algúns elementos socioculturais que se  

  presenten nos textos escritos.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Entender saúdos de forma escrita  

  Comprender presentacións de personas de forma  

  escrita  

  Coñecer o abecedario  

  Ser capaz de comprender palabras deletreadas  

  Entender as consignas de clase de forma escrita  

  
Estructuras sintáctico-discursivas: 

 

  Presente, imperativo  

  O verbo s’appeler  

  O verbo avoir  

  A pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu  

  as?  

  Tu e vous  

  
Léxico oral de uso común (recepción) 

 

  relativo a:  

  O abecedario  

  O nome e a idade  

  A linguaxe de clase (consignas e preguntas útiles)  

  Os números do 10 ao 16  

  Os saúdos  

  Palabras relacionadas cos lugares na cidade  

  
Patrones gráficos y convenciones 

 

  ortográficas:  

  Ortografía de palabras relacionadas cos saúdos e  

  as presentacións  
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UNIDAD 1. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACIÓN 
 

Criterios 

de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de produción:  

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

EA4.2. Movilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e comunicativas co fin 
de poder realizar la tarefa (repasar que se 
sabe sobre o tema, que se pode ou se quere 
dicir, etc.). 
Localizar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou gramática, obtención de axuda, etc). 
Producir textos escritos breves e sinxelos a 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
  partir de modelos sobre temas cotidiáns,  

  utilizando os conectores e o léxico apropiado.  

  
Aspectos socioculturales y 

 

  sociolingüísticos:  

  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua estranxeira.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Saudar de forma escrita  

  Presentarse de forma escrita  

  Escribir palabras deletreadas  

  Escribir consígnalas de clase  

  
Estructuras sintáctico-discursivas: 

 

  Presente, imperativo  

  O verbo s’appeler  

  O verbo avoir  

  A pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel  

  âge tu as?  

  Tu e vous  

  
Léxico oral de uso común (recepción) 

 

  relativo a:  

  O abecedario  

  O nome e a idade  

  A linguaxe de clase (consignas e preguntas  

  útiles)  

  Os números do 10 ao 16  

  Os saúdos  

  Palabras relacionadas cos lugares na cidade  

  
Patrones gráficos y convenciones 

 

  ortográficas:  

  Ortografía de palabras relacionadas con  

  saúdos e presentacións  
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UNIDADE 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección Obxectivos Actividades Tarefas CCC 

 

 

 
Páxina 

de 
apertura 

 

 

 
• Tomar 
contacto co 
novo tema 

En route (En ruta) 

1. Le as mensaxes. Cales 
son as palabras utilizadas 
para saudar ? 
2. Sauda aos teus 
compañeiros 
3. Clasifica os nomes dos 
participantes na conversa. 
4. Mira o vídeo. Recoñeces 
lugares de París? 

 

 

Exercicios do 
caderno de 
exercicios 
páxina 5 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

LECCIÓN 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
• Saudar e 
presentarse 

1. Como te chamas ? 

 Escoita os diálogos e 
asociaos ás fotos. 

 En grupos, interpretade 
os diálogos da actividade A. 

 Sauda a un ou unha 
dos teus compañeiros/as. 
Di como te chamas e 
pregúntalle como se 
chama. 

 Lanza un balón a 
un/ha compañeiro/a : 
saudao/a e pregúntalle 
que tal está. 
2. Cantos anos tes? 

 Mira os números. Que 
números se escriben de 
maneira similar ás 
linguas que coñeces? 
Despois escoitaos. Que 
podes observar na 
pronuncia das letras? 

 Escoita de novo a 
canción e repite os 
números de 0 a16. 

 Escoita a Luisa e aos 
seus amigos que 
responden a unha 
entrevista na rúa.Cantos 
anos teñen ? 

 Busca unha foto dun ou 
dunha adolescente famosa. 
Presentaa á clase. Un grupo 
di un número e o outro 
grupo debe representar 
ese número colocandose 
pola aula. Miniproxecto 1: 
Os debuxos dos alumnos 
da clase. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Exercicios do 
Caderno de 
exercicios 
páxinas 6-7 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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LECCIÓN 2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Coñecer o 

abecedario 
 

Familiarizar 
se cos sons 
do francés 

 

 
Deletrear 
palabras 
francesas 

3. O alfabeto francés 

 Escoita e repite o 
alfabeto. Encontra cada 
palabra na nube de 
palabras. 

 Escoita de novo as 
letras. Hai sons que non 
existen na túa lingua ? 
Cales ? 

3.C Busca outras 
palabras coñecidas en 
francés ou o nome de 
outras persoas 
coñecidades francesas e 
preséntaos aos alumnos da 
clase. 

3.D. Deletrea o teu 
nome a un compañeiro que 
o escribe e despois 
cambiade os roles 
4. Os sons do francés. 

 Escoita os sons e repite 
as palabras. Busca na 
unidade outras palabras cos 
sons e completa a lista. 

 Pronuncia esas 
palabras. 

 Escoita e comproba. 

 Escoita esas 6 palabras 
do vocabulario da aula 
deletreas e escribeas. Como 
se pronuncian? 
 

Miniproxecto 2 : Nube de 
palabras « La France » 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios 
páginas 8-9 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
LECCIÓN 3 

 

 

 
 

 

 

 

 
Comprender 
e utilizar 
consignas en 
clase 

5. Comunicar na aula. 

 Observa esta infografía 
coas frases útiles para a 
aula. Entendes 
todo ? 

 Escoita a grabación e 
imita as accións que hai 
que facer. 

 Escoita a un profesor 
que responde ás 
preguntas dos alumnos e 
atopa a pregunta que 
corresponde a cada 
resposta. 
6. Tu ou vous? 

 Le estas dúas 
conversas. Cal é a 
diferencia? Existe esa 
diferencia no teu idioma ? 

 Na túa opinion, en 
Francia, emprégase tu ou 
vous nestas situacións ? E 
no teu país ? 

 

 

 
 

 

 

 

Exercicios do 
Caderno de 
exercicios 
páxinas 
10-11 

 

 

 
 

 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Miniproxecto 3: O "kit de 
survie” na clase de 
francés. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
GRAMÁTICA 

Coñecer os 

verbos en 
presente 
(s'appeler, 
avoir) 

 

Familiarizars 
e coas 
fórmulas 
interrogativa 
s (comment 
tu t’appelles 
? Quel âge 
as-tu?) 

 

Aprender a 
distinguir 
entre unha 
pregunta e 
unha 
resposta 

 

Tu ou vous 

 

 
Familiarizars 
e con algúns 
sons 
franceses 

 

 

A.O verbo s’appeler 

 Escoita e marca o son 
que escoitas 

 Asocia as preguntas e 
as respostas 

 Completa esas frases 
co verbo s’appeler 
conxugado. 

 Completa as frases co 
pronome que falta 
Ça va ? 

5. Escoita e sinala cunha 
cruz si escoitas unha 
pregunta ou unha 
resposta. 
6. Completa eses diálogos 
co verbo avoir conxugado. 
7. Escoita esas conversas, 
escribe quen fala e marca 
si escoitas tu ou vous. 
8. Escoita e marca o son 
que escoitas. 
B.O verbo Avoir 
C. Tu e vous 

  

 

 

 

 
 

 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

 

 
 

O MEU MAPA 
MENTAL 

 

 

 

 

 
• Aprender 
palabras en 
francés 

A. As consignas 

1. Asocia as consignas 
cos debuxos. 
B. Os números 

2. Escribe o total destas 
operacións en letra. 
C. A de … 

3. Deletrea o teu apelido 
D. As palabras do francés. 

4. Escribe algunhas 
palabras do idioma francés 
que coñeces e debuxa o 
que 

5. Crea o teu mapa 
mental. 

  

 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 
 

XANELA 
SOBRE… 

 

 
Coñecer 
aspectos 
culturais da 
francofonía 

1. Mira as fotos. Entendes 
todas as palabras da foto? 
2. Busca os lugares das 
fotos nun mapa. Que sitios 
están no distrito 13 ? 
3. Coñeces outros lugares 
de París ? Busca en que 
distrito se atopan. 

 CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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O MEU 
PROXECTO 

FINAL 

 
Integrar 
todo o 
aprendido 
para realizar 
unha tarefa 
final 

 

 

 
O meu proxecto final : 
unha palabra de agasallo 

 CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DNL 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
• Coñecer o 
vocabulario 
das materias 

DNL Na clase de 
matemáticas 
A. Atopa os signos das 
operacións 
correspondentes aos 
resultados seguintes, 
despois escribe cada 
resultado en letra 
B. De 2 en 2 realizade as 
operacións o máis rápido 
posible. O binomio que 
remate primeiro gaña. 
C. Que cidade de France 
vas visitar ? Traza a línea 
dereita que pasa por 
Marsella e por 
Clermont-Ferrand, despois 
traza a perpendicular que 
pasa por París. Na 
intersección atópase a 
cidade que vas visitar. 
D. Crea debuxos con 
formas xeométricas e 
describeos 

  

 
 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
Recursos de avaliación 

Avaliación formativa 
-Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual 
como global 
-Exercicios do Caderno de exercicios, tarefas, minitarefas 
-Rúbricas 

-Destrezas: exercicios de comprensión oral, comprensión escrita, 
produción oral e produción escrita 

 

Avaliación sumativa 
-Materiais preparación aos exames DELF 
-Avaliacións das cuatro destrezas en “Advantage de Macmillan” 

 

Autoevaluación 
-Autoavaliación no Caderno de exercicios 
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2ª Avaliación: UNIDAD 2: J’adore! (Encántame!) 

 
UNIDADE 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de comprensión:  

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

EA1.3. identificar a información global e específica de 
textos orais. 
Inferir e formular hipóteses a partir da 
comprensión dalgúns elementos do texto oral 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Adquirir coñecementos sobre os costumes, 
crenzas, tradicións, etc. propios dos países onde 

SIE 

CCEC 

  se fala a lingua.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Comprender presentacións doutras persoas  

  Inferir información sobre aniversarios, festas e  

  días de festa  

  Entender conversacións que falen sobre os  

  gustos e os animais  

   
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente e imperativo  

  Os verbos aimer, adorer e détester  

  O verbo habiter  

  Xénero e número  

  Artigos definidos  

   
Léxico oral de uso común (recepción) 

 

  relativo a:  

  As profesións  

  Os meses do ano  

  As festas e os días de festa  

  Os números do 0 ao 31  

  Os animais  

   
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

 

  entonación:  

  Le e les  

  A liaison tras les  
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UNIDAD 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de produción:  

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

EA2.1. Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos 
ou paratextuales 
Adecuar a produción ao destinatario e ao 
contexto 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CE2.6. 

CE2.7. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

CCEC 

CE2.8.  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

CE2.9.  crenzas, tradicións, etc. propios dos países 
onde se fala a lingua 

 

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  Adecuar a produción e interacción aos usos  

  socioculturais da lingua estranxeira.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Presentarse e presentar a outras persoas  

  Falar de aniversarios, festas e días de festa  

  Falar de gustos  

  Falar de animais  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente e imperativo  

  Os verbos aimer, adorer e détester  

  O verbo habiter  

  Xénero e número  

  Artigos definidos  

  
Léxico oral de uso común (produción) 

 

  relativo a:  

  As profesións  

  Os meses do ano  

  As festas e os días de festa  

  Os números do 0 ao 31  

  Os animais  

  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

 

  entonación:  

  Le e les  

  A liaison tras les  
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UNIDAD 2. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

 
Obxectivos e contidos 

Competen 

cias clave 

 
CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 
EA3.1. 

EA3.2. 

EA3.5. 

Estratexias de produción: 

Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuales 
Adecuar a produción ao destinatario e ao 
contexto 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Adquirir coñecementos sobre os costumes, 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua estranxeira.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  Adecuar a produción e interacción aos usos  

  socioculturais da lingua estranxeira.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Presentarse e presentar a outras persoas  

  Falar de aniversarios, festas e días de festa  

  Falar de gustos  

  Falar de animais  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente e imperativo  

  Os verbos aimer, adorer e détester  

  O verbo habiter  

  Xénero e número  

  Artigos definidos  

  
Léxico oral de uso común (produción) 

 

  relativo a:  

  As profesións  

  Os meses do ano  

  As festas e os días de festa  

  Os números do 0 ao 31  

  Os animais  

  
Patróns gráficos e convencións 

 

  ortográficas:  

  Ortografía de palabras relacionadas coas  

  presentacións, festas, gustos e animais.  
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UNIDAD 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de 

Avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de produción:  

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

EA4.1. Mobilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e comunicativas co fin 
de poder realizar a tarefa (repasar que se 
sabe sobre o tema, que se pode ou se 
quere dicir, etc.). 
Localizar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou gramática, obtención de axuda, etc). 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  Producir textos escritos breves e sinxelos a  

  partir de modelos sobre temas cotiáns,  

  utilizando os conectores e o léxico  

  apropiado.  

  
Aspectos socioculturais e 

 

  sociolingüísticos:  

  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua estranxeira.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Presentarse e presentar a outras persoas  

  por escrito  

  Escribir sobre aniversarios, festas e días de  

  festa  

  Explicar por escrito os teus gustos  

  Escribir sobre animais  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente e imperativo  

  Os verbos aimer, adorer e détester  

  O verbo habiter  

  Xénero e número  

  Artigos definidos  

  
Léxico oral de uso común (produción) 

 

  relativo a:  

  As profesións  

  Os meses do ano  

  As festas e os días de festa  

  Os números do 0 ao 31  

  Os animais  

  
Patróns gráficos e convencións 

 

  ortográficas:  

  Ortografía de palabras relacionadas coas  

  presentacións, festas, gustos e animais.  
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UNIDADE 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lección Obxectivos Actividades 
Máis 

tarefa 
CCC 

 

 
 

PÁXINA DE 
APERTURA 

 

 

• Tomar 
contacto co 
novo tema 

En ruta 

1. Completa coas 
informacións correctas 
2. Mira o vídeo. Cales son 
os animais que ves? 
Como se chaman en 
francés? Busca no 
diccionario si é necesario. 

 

 
Exercicios do 
Caderno de 
exercicios 
páxinas 13 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

LECCIÓN 1 

 
 

 

 

 
 

 
• Presentars 
e 
• Presentar 
a outras 
persoas 

1. “Je suis français” (Son 
francés) 
A. Le as fichas e asocia 
esta frases. 
B. Escoita. De quen 
falamos ? 
C. Cubre unha ficha como 
as da actividade A, a 
continuación preséntate 
aos teus compañeiros. 

 

2.“Professions” 
(Profesións) 
A. Mira este cartel. Podes 
asociar as fotos destes 
franceses famosos coa 
súa profesión 
B. Que outros famosos 
franceses coñeces ? 
C. Mini proxecto 1: 
Presentar unha 
celebridade. 

 
 

 

 

 
 

 
Exercicios do 
Caderno de 
exercicios 
páxinas 
14-15 

 
 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LECCIÓN 2 

 

 
 

 

 

 
 

 
• Falar dos 
aniversarios, 
festas e días 
festivos 

3. “Joyeux anniversaire !” 
(Feliz aniversario!) 
A.Escoita esta conversa e 
axuda a Malo a colocar as 
datas dos aniversario dos 
seus amigos no seu 
calendario. 
B.Engade no calendario 
datas de aniversario de 
catro amigos teus. Escribe a 
túa data de aniversario 
nunha folla. Remexe todas 
as follas de clase. Colle unha 
folla e adiviña de quen se 
trata. 
C.Escoita esta canción de 
aniversario e aprendea de 
memoria. Cantalla aos teus 
compañeiros o día do seu 
aniversario. 

 

 
 

 

 

 
 
 
Exercicios do 
Caderno de 
exercicios 
páxinas 
16-17 

 

 
 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  
4. As festas e os días 
festivos. Mira este 
calendario, escoita a 
gravación e rodea os días 
dos que se fala. E ti, cal é o 
teu día festivo preferido ? 
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  C. De dous en dous 
facedevos preguntas sobre 
as festas e festivos do voso 
país.Por cada resposta, 
sumade un punto. Quen 
gaña ? 

 
Mini proxecto 2: Un 
calendario da clase. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
LECCIÓN 3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Falar dos 
seus gustos 

 

Falar dos 
animais 

5. Je déteste les chiens ! 
(Odio os cans!) 
A. Le estes comentarios e 
coloca os nomes das 
persoas segundo os seus 
gustos e o animal do que 
falan. 
B. E ti? Gustanche os 
animais da actividade A? 
Que outros animais che 
gustan e cales odias? Fala 
diso cun compañeiro/a e 
despois presenta os seus 
gustos ao resto da clase. 

 

6. Des animaux 
extraordinaires (animais 
extraordinarios) 
A. A Malo gústanlle moito 
os animais. Le o seu blog: 
podes atopar o nome dos 
animais das fotos? 
B.Cada alumno escribe o 
nome de tres animais en 
tres papeis. Mestúranse 
todo, e logo cada un colle 
un papel : tes un minuto 
para debuxar ou imitar 
ese animal; os demáis 
adiviñan. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Exercicios do 
Caderno de 
exercicios 
páxinas 
18-19 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  
Mini proxecto 3: O meu 
animal preferido 

  

 
Comprende 
r a maneira 
de expresar 
o xénero e 
o número 

Gramática 

A.O presente de indicativo 
dos verbos être, avoir 
et habiter 

1. Completa as frases 
coas formas correctas 
dos verbos être, avoir e 
habiter. As veces, hai 
varias posibilidades. 

2. Completa estasn 
frases para dicir algo 
sobre ti. 

B. Expresar os seus 
gustos: aimer, adorer e 
détester. 
3.Descifra os xeroglíficos 
para reconstituir oracións. 

  

 

 

 
CCL 

 

 
GRAMÁTICA 

Coñecer os 
artigos 
definidos 

 

Coñecer os 
verbos en 
presente 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
Familiarizar 
se coa 
liaison 
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  4. Completa esta oracións 
para expresar os teus 
gustos. 
C. Os artigos 
determinados. 
5. Escribe le, l’, la ou les 

6. Escoita e di si é plural 
ou singular. 
7. Escoita e di si se fai a 
liaison ou non. 

D. O xénero e o número 
dos nomes. 
8. Escribe o plural destas 
palabras. 
E. Falar das datas. 

9. O teu compañeiro diche 
dous números: o do día 
do teu aniversario e o do 
teu mes de nacemento. 
Dislle a súa data de 
aniversario. 

  

  O meu mapa mental.   

  
A.As profesións. 

1. Indica a profesión dos 
famosos seguintes. Busca 
na rede si é necesario. 

 
 
 

CCL 

 
 

O MEU MAPA 
MENTAL 

 
• Aprender 
palabras en 
francés 

B. Os animais 

2. Completa estas 
oracións co nome dos 
animais en plural. 
3. Adiviña de que animal 
falamos. 
C. Os números. 

4. Escoita e rodea os 
números que escoitas e 
escríbeos en letra. 
5. Crea o teu mapa 
mental. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
 

 

 

VENTÁ 
SOBRE... 

 
 

 
 
Coñecer 
aspectos 
culturais da 
francofonía 

Fenêtre sur… Xanela 
sobre... 
1. Cal é a relación entre 
Nantes e Jules Verne? E 
entre Jules Verne e “Les 
Machines di l’île” (as 
máquinas da illa)? 
2. Mira de novo o vídeo 
da Unidade e vai á páxina 
web de “Les Machines de 
l’île”. Gústanche os 
animais? Cal é o teu 
animal preferido? 

  
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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O MEU 
PROXECTO 

FINAL 

 

 
Integrar 
todo o 
aprendido 
para 
realizar 
unha tarefa 
final 

 

 

 
Mon projet final: Un 
nouveau reporter (O meu 
proxecto final: un novo 
reporteiro) 

 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

 

 

 

 
DNL 

 

 

 

 

 
• Conocer 
vocabulario 
de las 
asignaturas 

DNL Na clase de literatura 

A. Responde ás preguntas 
seguintes, despois le o 
texto e comproba as túas 
respostas. 
B. Atopa o nome e as 
personaxes destas tres 
novelas famosas de Julio 
Verne nesta nube de 
palabras. Busca na Rede 
si é necesario. 
C. Presenta á clase unha 
novela ou unha banda 
deseñada de aventuras 
que coñeces ben: autores, 
personaxes, etc. 

  

 
Recursos de avaliación 

Avaliación formativa 
- Observación da clase para comprobar tanto o 

progreso individual como global 
 

- Exercicios do Caderno de exercicios, tarefas, 

minitarefas 

- Rúbricas 
 

- Destrezas: exercicios de comprensión oral, 

comprensión escrita, produción oral e 

produción escrita 

Avaliación sumativa 
- Materiais preparación aos exames DELF 

 

- Avaliacións das catro destrezas en Advantage 

de Macmillan 
 

Autoavaliación 
- Autoavaliación no Caderno de exercicios 
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3ª Avaliación: UNIDADE 3 J’habite en Suisse (Vivo en Suiza) 

 
UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de produción:  

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuales 
Adecuar a produción ao destinatario e ao 
contexto 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CE1.6. 

CE1.7. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

SIE 

CCEC 
  Adquirir coñecementos sobre os  

  costumes, crenzas, tradicións, etc.  

  propios dos países onde se fala a lingua  

  Valorar a lingua estranxeira como medio  

  de comunicación.  

  Adecuar a produción e interacción aos  

  usos socioculturais da lingua estranxeira.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Comprender información sobre os países  

  que coñecen e os que lles gustaría visitar  

  Entender información sobre as  

  nacionalidades e as linguas  

  Distinguir información de si mesmo e os  

  seus gustos  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente  

  O verbo être  

  Preposicións dos países  

  Adxectivos de nacionalidade  

  O verbo parler  

  Pronombre on  

  C’est/Il est  

  Os artigos indefinidos  

  A negación  

  Os pronombres tónicos  

  
Léxico oral de uso común (recepción) 

 

  relativo a:  

  Países, nacionalidades e linguas  

  Actividades de lecer  

  Deportes  

  Estilos de música  

  Palabras para expresar os gustos  

  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

 

  e de entonación:  

  Marca do masculino e o feminino nas  

  nacionalidades  
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UNIDAD 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

 
CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

 
EA2.1. 

Estratexias de produción: 
Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuales 
Adecuar a produción ao destinatario e ao 
contexto 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

CE2.8.  Adquirir coñecementos sobre os  

CE2.9.  costumes, crenzas, tradicións, etc. propios 
dos países onde se fala a lingua 

 

  Valorar a lingua estranxeira como medio  

  de comunicación.  

  Adecuar a produción e interacción aos  

  usos socioculturais da lingua estranxeira.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Falar dos países que coñecen e dos que  

  lles gustaría visitar  

  Falas das nacionalidades e as linguas  

  Falar de si mesmo e os seus gustos  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente  

  O verbo être  

  Preposicións dos países  

  Adxectivos de nacionalidade  

  O verbo parler  

  Pronombre on  

  C’est/Il est  

  Os artigos indefinidos  

  A negación  

  Os pronombres tónicos  

  
Léxico oral de uso común (produción) 

 

  relativo a:  

  Países, nacionalidades e linguas  

  Actividades de lecer  

  Deportes  

  Estilos de música  

  Palabras para expresar os gustos  

  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

 

  de entonación:  

  Marca do masculino e o feminino nas  

  nacionalidades  
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UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

 
CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 
EA3.1. 

EA3.5. 

Estratexias de comprensión: 

Aplicar os coñecementos previos sobre o 
tema para identificar a información global. 
Identificar o tema a través de deducións de 
significados polo contexto, por elementos 
visuais, por comparación de palabras. 
Formular hipótese a partir da comprensión 
dalgúns elementos do texto escrito. 
Formular hipótese sobre o contido do texto 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  escrito  

  
Aspectos socioculturais e 

 

  sociolingüísticos:  

  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua estranxeira.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  Recoñecer algúns elementos socioculturais  

  que se presenten nos textos escritos.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Inferir información escrita sobre os países  

  que coñecen e os que lles gustaría visitar  

  Comprender as nacionalidades e as linguas  

  de forma escrita  

  Extraer información de textos que falen de  

  persoas e os seus gustos  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente  

  O verbo être  

  Preposicións dos países  

  Adxectivos de nacionalidade  

  O verbo parler  

  Pronombre on  

  C’est/Il est  

  Os artigos indefinidos  

  A negación  

  Os pronombres tónicos  

  
Léxico escrito de uso común 

 

  (recepción) relativo a:  

  Países, nacionalidades e linguas  

  Actividades de lecer  

  Deportes  

  Estilos de música  

  Palabras para expresar o gusto  

  
Patróns gráficos e convencións 

 

  ortográficas:  

  Ortografía de palabras relacionadas cos  

  países, linguas e nacionalidades así como  

  con deportes, lecer e música.  
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios 

de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

 
Obxectivos e contidos 

Competencias 

clave 

  Estratexias de produción:  

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

EA4.1. 

EA4.2. 

Mobilizar e coordinar as propias competencias 
xerais e comunicativas co fin de poder realizar 
a tarefa (repasar que se sabe sobre o tema, 
que se pode ou se quere dicir, etc.). 
Localizar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
gramática, obtención de axuda, etc). 
Producir textos escritos breves e sinxelos a 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
  partir de modelos sobre temas cotiáns,  

  utilizando os conectores e o léxico apropiado.  

  
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

  Adquirir coñecementos sobre os costumes,  

  crenzas, tradicións, etc. propios dos países  

  onde se fala a lingua estranxeira.  

  Valorar a lingua estranxeira como medio de  

  comunicación.  

  
Funcións comunicativas: 

 

  Saber escribir sobre os países que coñecen e os  

  que lles gustaría visitar  

  Ser capaces de escribir as nacionalidades e as  

  linguas  

  Contar por escrito aspectos de si mesmo e os  

  seus gustos.  

  
Estruturas sintáctico-discursivas: 

 

  Presente  

  O verbo être  

  Preposicións dos países  

  Adxectivos de nacionalidade  

  O verbo parler  

  Pronombre on  

  C’est/Il est  

  Os artigos indefinidos  

  A negación  

  Os pronombres tónicos  

  
Léxico escrito de uso común (produción) 

 

  relativo a:  

  Países, nacionalidades e linguas  

  Actividades de lecer  

  Deportes  

  Estilos de música  

  Palabras para expresar o gusto  

  
Patróns gráficos e convencións 

 

  ortográficas:  

  Ortografía de palabras relacionadas cos países,  

  linguas e nacionalidades así como con deportes,  

  lecer e música.  
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UNIDAD 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección Obxectivos Actividades 
Máis 

tarefa 
CCC 

   
En route (en ruta) 

  

 
 

 
PÁXINA DE 
APERTURA 

 
 
• Tomar 
contacto co 
novo tema 

1. Le as mensaxes e asocia os 

nomes de pila a un país. 

2. Mira o vídeo. Cales son as catro 

linguas de Suiza? Cal é a máis 

falada en Suiza? 

3. Nomea unha cidade bilingue de 

 

Exercicios 
do 
Caderno 
de 
exercicios 
páxina 21 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  Suiza. En que lingua están os   

  paneis?   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
LECCIÓN 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
• Falar dos 
países que 
coñecemos e 
dos que nos 
gustaría visitar 

 

 
 

1. C’est la Belgique (Esta é 
Belxica) 
A. Mira o collage de Agathe. 

Recoñeces os lugares nas fotos? 
Con que países as asocias? 

B. Mirade un mapa de Europa. En 
grupos, cada un pensa nun país 
e faillo adiviñar aos outros 
dicindo os nomes dos países 
veciños. 

C. Completa este mapa mental. 
Podes ilustralo con fotos. 
2. Léa habite en France (Lea vive 
en Francia) 
A. Mira esta fotos dos amigos de 

Agathe. Onde viven? 
B. Escoita a conversación entre 

Agathe e Arthur e comproba as 
túas respostas. Ela fala tamén 
de Marcel. Onde vive? 

3. Pays francophones (países 
francófonos) 
A. Sabes que países son 

francófonos? Busca na rede e 
escribe o nome de un ou dous 
países francófonos de cada 
continente. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Exercicios 
do 
Caderno 
de 
exercicios 
páxina 
22-23 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  
Miniproxecto: Onde viven? 
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LECCIÓN 2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Falar das 
nacionalidades 
e as linguas 

4 Origines multiculturelles (orixes 
multiculturais) 
A. Coñeces estes famosos? Le este 

documento e responde ás 
preguntas. 

B. En grupos, facede unha lista dos 
países onde tedes familia ou 
amigos. Hai alumnos con orixes 
multiculturais na túa clase? 

C. Lanza unha pelota a un 
compañeiro e nomea un país. O 
compañeiro debe dicir a 
nacionalidade. 
D. Pensa nun famoso con orixes 
multiculturais e que fale varias 
linguas. Fai unha ficha como esta. 
5. Les langues (as linguas) 

A. Asocia cada frase á lingua 
correspondente falada en Suiza. 

B. Por parellas, respondede a estas 
preguntas. 

C. Imaxina un novo compañeiro ou 
unha nova compañeira de clase e 
enche a súa ficha de presentación. 
Colle unha ficha e presentao/a á 
clase. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Exercicios 
do 
Caderno 
de 
exercicios 
páxina 
24-25 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  
Miniproxecto 2: As linguas da 
clase. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
LECCIÓN 3 

 

 

 
 

 

 

 

• Hablar de sí 
mismo y de 
sus gustos 

6. Je n'aime pas (non me gusta) 

A. Escoita a Charlotte, que fala dos 
seus gustos. Gústanlle ou non 
esta actividades? 

B. E a ti, gústanche as actividades 
anteriores? Escríbeas. 

C. Escribe si che gustan ou non 
estes deportes e tipos de música, 
despois pregunta a un compañeiro 
para coñecer os seus gustos. Tedes 
cousas en común? 
7. Lui, il aime le théâtre (a el 
gústalle o teatro) 
A. Mira estes perfís e le as frases. 

A quen se refiren os pronomes 
en negrita? 

B. Completa a túa ficha perfil, e 
despois comparaa coa dun 
compañeiro/a. Tedes cousas en 
común? Cales? 

Miniproxecto 3: Os meus gustos. 

 

 

 
 

 

 
Exercicios 
do 
Caderno 
de 
exercicios 
páxina 
26-27 

 

 

 
 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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 Aprender o 
verbo être 

Gramática 
 

-As preposicións diante dos nomes 
dos países e das cidades. 

1. Atopa o xénero dos países 
como no exemplo. 

2. Completa coas preposicións 
à, en, au ou aux. 

 
-Os artigos indeterminados. 

3. Escribe un, une ou des 
 

-O pronome on=nous 

4. Escribe o que tes en común 
cun dos teus compañeiros. 

 

-C’est/Il est 

5. Busca fotos de dúas persoas 
famosas. Utiliza Utiliza esas 
estructuras para presentalos á 
clase. 

 
-Os adxectivos de nacionalidade. 

6. Completa as frases como no 
exemplo. 
7. Escoita e suliña a nacionalidade 
que escoitas. 

 
-A negación : ne…pas 

8. Responde a esas preguntas 
decindo o contrario. 

 

-Os pronomes tónicos. 

9. Completa esas oracións cos 
pronomes tónicos. 

  

 
Coñecer as 
preposicións 
que van 
diante dos 
países e as 
cidades 

 

 Aprender os 
verbos en 
presente 

 

 

 

 
GRAMÁTICA 

Coñecer o 
pronombre on 
e os 
pronombres 
tónicos 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
SIE 

 Familiarizarse 
coas 
expresións 
c’est e il est 

CCEC 

 
Coñecer a 
negación 

 

 
Distinguir a 
pronuncia do 
feminino e o 
masculino 
das 
nacionalidade 
s 

 

  Ma carte mentale (o meu mapa   

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

  mental) 
  A.Os países e as linguas. 
  1. Atopa seis palabras. 
  2. Cales son as linguas faladas nos 

O MEU 
MAPA 

MENTAL 

Aprender 
palabras en 
francés 

países da actividade 1? 
3. Asocia esta etiquetas para 
formar linguas. Coñeces outras 
linguas coas mesmas 

  terminacións? 
  B. Expresar os gustos. 
  4. Completa estas frases para 
  expresar os gustos. 

  5. Crea o teu mapa mental. 
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XANELA 
SOBRE... 

 

 

 
Coñecer 
aspectos 
culturais da 
francofonía 

 
Fenêtre sur… Xanela sobre... 

1. Mira estes gráficos e o mapa de 
Suiza e escribe algunhas frases 
para resumir as informacións máis 
importantes. Podes utilizar a túa 
lingua materna. 
2. Nomea dúas organizacións 
internacionais de Xinebra. Cales 
son as nacionalidades máis 
presentes na cidade ou no país? 

 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
 
 
 

O MEU 

PROXECTO 
FINAL 

 
 

Integrar todo 
o aprendido 
para realizar 
unha tarefa 
final 

 

 

 
O meu proxecto final: Crear un 
vídeo para presentar a túa clase. 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 
 
 
 
 
 
 

DNL 

 

 

 
 

Coñecer o 
vocabulario 
das materias 

 
DNL En classe de géographie (na 
clase de xeografía) 
A. Observa o mapa e contesta ás 

adiviñas. Co teu compañeiro crea 
dúas adiviñas como as de a 
actividade A para facer adiviñar 
DROM-COM (departamentos e 
rexións de ultramar e 
comunidades de ultramar) 

B. Crea un mapa mental coas 
informacións para eses doús 
territorios de ultramar. Busca na 
rede si é necesario. 
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1º ESO: OS CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: 

- Comprender a idea xeral e as informacións. 

- Saudar. 

- Presentarse e presentar. 

- Identificar e describir un obxecto. 

- Describir unha persoa. 

- Comunicar na clase. 

- Falar do horario no colexio. 

- Dicir a data 

- Preguntar información sobre alguén 

- Expresar os gustos. 

- Facer apreciaciónss 

- Describir accións. 

- Falar de ecoloxía 

- Situar no espazo 

- Falar da familia, da idade 

Caderno de exercicios, páxinas 22-28 

Recursos 

Recursos de avaliación 

Avaliación formativa 
▪ Observación da clase para 

comprobar tanto o progreso 

individual como global 

▪ Exercicios do Caderno de 

exercicios, tarefas, 

minitarefas 

▪ Rúbricas 
 

▪ Destrezas: exercicios de 

comprensión oral, 

comprensión escrita, 

produción oral e produción 

escrita 

Avaliación sumativa 

▪ Materiais preparación aos 

exames DELF 

▪ Avaliacións das catro 

destrezas en Advantage de 

Macmillan 

▪ Autoavaliación 

- Autoavaliación no 

Caderno de exercicios 
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- Dar ordes e consellos. 

- Expresar a pertenencia, a causa 

- Propor, pedir, rexeitar alimentos. 

- Falar das comidas e da vida diaria. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas 

- O presente dos verbos en -ER / o suxeito ON / o imperativo. 

- Os verbos pronominais. 

- Os artigos definidos e indefinidos. 

- Algúns verbos do terceiro grupo en presente: ÊTRE / AVOIR / METTRE / FAIRE / 

PRENDRE 

- A formación do feminino e do plural 

- A negación. 

- POURQUOI? – PARCE QUE 

- Os posesivos. 

- As preposicións de lugar 

- Os demostrativos 

- Os partitivos 

Léxicas 

- Os saúdos. O alfabeto, as colores e a hora. 

- Os números do 0 ao 100 

- O material da clase, as materias, os días da semana, os meses do ano. 

- Deportes y actividades de ocio. 

- A descripción. Partes do corpo. A roupa. 

- Reciclaxe e ecoloxía 

- A familia. 

- Fórmulas de cortesía. 

- Os medios de comunicación. 

- A comida e os alimentos. 

- A vida cotiá. 

Fonéticas 

- Ritmo, entoación interrogativa y exclamativa. 

- Vocais e grupos vocálicos. 

- As nasais , a liaison , o -S final. 

 

ACTITUDES: 

-Aceptación das diferenzas socioculturais existentes. 

 
-Respecto e tolerancia cara ás opinións expostas polos membros da clase. 

 
-Participación con interese nas actividades interactivas na aula. 
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-Interesarse pola información que nos transmiten o profesor, os compañeiros, os documentos 

orais e escritos, internet… 

-Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

-Interese e coidado na presentación dos textos escritos. 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade 

autónoma de Galicia). 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Por norma xeral, este departamento propón, como procedemento básico para a avaliación do 

rendemento escolar, a avaliación continua (avaliación das actitudes, comportamentos e todo o 

realizado na aula) , a realización de dúas probas obxectivas escritas y varias redaccións e 

exercicios orais durante cada avaliación dirixidas a determinar o progreso do alumno na 

adquisición de as súas capacidades lingüísticas en francés. Ao longo do curso realizaranse os 

seguintes tipos de avaliación: 

Avaliación inicial: Realizarse a primeira semana do curso e ten a finalidade de saber o grao de 

coñecemento ou implicación do alumno con respecto á materia a estudar. 

Avaliación continua: Utilizarse para avaliar día a día a aprendizaxe do alumno, os seus 

coñecementos, a súa actitude mediante os instrumentos habituais de avaliación (probas 

obxectivas, tarefas, control da asistencia o puntualidade). 

Avaliación sumativa, e a que permite determinar a nota final, como avaliación globalizadora, 

acadándoa ponderando as notas das avaliacións trimestrais. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 
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Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 

Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 

A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo del curso 
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2º ESO 

 
FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

PROFESORA: Isabel Bello Prada 

LIBRO DE TEXTO: Promenade 1 

AUTOR :CÉLINE HIMBER, MARIE-LAURE POLETTI 

EDITORIAL OXFORD EDUCATION 

ISBN 978-84-673-6017-2 

 

OBXECTIVOS: 

 
O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación 

habituais ou que conteñan información básica sobre o contorno próximo familiar e social e 

producidas por falantes ou por medios de reprodución e de comunicación. 

2. Utilizar oralmente a lingua estranxeira tanto en interaccións reais e propias da aula, como en 

interaccións simuladas que reproduzan situacións reais e interaccións sociais básicas, 

producindo textos comprensibles e amosando interese por comprender e facerse comprender. 

3. Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación expresadas 

en diferentes tipos de texto, identificando cunha finalidade comunicativa concreta as 

informacións globais e específicas que transmiten os textos. 

4. Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia e que respecten as regras do código 

escrito. 

5. Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados ás 

capacidades e intereses co fin de obter informacións requiridas previamente. 

6. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo como 

elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións propias. 

7. Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira cos propios. 

8. Usar estratexias de aprendizaxe xa aprendidas noutras linguas e desenvolver e ampliar 

outras mediante a comparación e contraste entre as diferentes linguas do currículo. 
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1ª Avaliación: unidade 4 
 

DOSSIER 4 : Le sport 
 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS ESENCIAIS 

1Dar a súa opinión sobre os deportes que os compañeiros 
practican. 
2. Facer preguntas. 
3. Expresar a finalidade (pour) e a causa (parce que). 
4. Analizar o funcionamento da lingua : o verbofaire, os adxectivos 
posesivos, os artigos contractos. 

5. Identificar et reproducir os fonemas propios da lingua francesa : 
os sons [y] e [u]. 
6. Comprender o seu corpo como unha ferramenta para facer 
deporte. 

7. Coñecer e presentar algúns dos grandes deportistas 
internacionais. 

Comunicación lingüística 

(obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencias esenciais en ciencia e tecnoloxía 

(obxectivos 1 e 6) 
Conciencia e expresións culturais 

(obxectivo 7) 
O espírito de iniciativa e o compromiso persoal 

(obxectivos 2 e 7) 

 

 
 
 

CONTIDOS 

BLOQUE DE 

CONTIDOS 
 

CRITÈRIOS DE 
AVALIACIÓN 

 
COMPÉTENCIAS 
REQUERIDAS 

(Estándares de aprendizaxe) 

 
 

DESCRIPTORES 

Estratexias de 

comprensión/produción 

- Comprender ordes dadas 
oralmente e executalas. 

- Asociar un nome escrito en 

letras coa cifra 

correspondente. 

- Completar frases en 

buscando os elementos de 

resposta nun texto. 

- Redactar frases a partir 

dunha palabra ou dunha 

expresión dadas. 

- Observar un mapa e 

comprendelo. 
- Redactar unha entrevista 

entre un xornalista e un 

deportista. 

- Memorizar o vocabularioao 

ritmo dunha canción. 

- Memorizar informacións 

despois de escoitar un 

diálogo para logo responder 

preguntas. 

 
Aspectos socioculturais 

esociolingüísticas 

- Sensibilizar ao conceptode 

integración na sociedade das 
persoas discapacitadas 

concretamente. 

- Os xogos paralímpicos : as 

disciplinas presentes. 

- Os deportes colectivos e 

individuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓ 

N DE 

TEXTOS 

ORAIS 

1. Identificar o sentido 

xeral, os puntos principais 

e as informacións máis 

importantes en textos 
orais breves ben 

estruturados, ao ritmo 

lento, que tratan temas da 

vida cotián. 

1.1 O alumno comprende as 

descricións, as narracións e 

as opinións nunha conversa 

simple. 
(Comunicación lingüística) 

● O alumno comprende os 

diálogos en relación coas 

actividades de ocio. 

p. 38 act. 1 ; p. 42 act. 3 
et 4 ; 

p. 46 act. 2 

● Comprende instrucións 

simples. 
p. 41 Mon cours de sport 

2. Recoñecer o 

vocabulario usual 

oralmente e deducir o seu 

significado grazas a un 

soporte visual. 

2.1 Comprende os puntos 

principais nas transaccións e 

nos procesos do cotián. 
(Competencias esenciais en 
ciencias e tecnoloxía) 

● Identifica as partes do 

corpo e os deportes. 

p. 40 act. 3 ; p. 41 
act. 5 ; p. 43 act. 6 

● Recoñece conversas 

usuais sobre o ocio. 

p. 38 act. 2 e 3 

3. Discriminar os modelos 

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de 
usofrecuente. 

3.1Identifica os modelos 
sonoros acentuais e rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica a diferenza entre 

[y] e [u]. 
Virelangue ! 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ORAIS : 

EXPRESIÓN 

E 

INTERACCI 

ÓN 

4. Produción dos textos 

breves e comprensibles 

nun rexistro neutro ou 

corrente cun vocabulario 

moi simple. 

O alumno fai exposicións 

breves repetidas con 

anterioridade seguindo un 

texto escrito. 

O alumnoparticipa en 

conversas simples ebreves 

nas cales interactúa, 

intercambia información e 

expresa opinión. 

(Conciencia e expresións 

culturais) 

● Expón o seus gustos. 

p. 41 act. 6 

● Responde a preguntas 
despois de observar debuxos. 

p. 39 act. 6 

● Presenta un deportista 

dando información sobre a 

súa identidade, a súa 

disciplina deportiva e os seus 

resultados. 

p. 40 act. 1 ; p. 41 

act. 4 ; p. 45 Faites un 
sondage ! 
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- Algúns grandes deportistas 

francófonos. 

- Otour de Francia. 
- A xeografía de Francia : os 

ríos, os montes, algunhas 

grandes vilas. 

 
Funcións comunicativas 

- Falar do deporte que 
práctica o alumno. 

- Presentar un deportista. 

- Facer preguntas. 

- Compartir a súa opinión 
sobre temas de actualidade. 

 
Estruturas sintácticas 

- A conxugación do verbo faire 

(verbos do terceiro grupo que 
terminan en -re). 

- O réxime preposicional dos 
verbos jouer (à/au…)efaire 

(du/de…) 

- Os artigos contractos :du, 

au. 

- Os adxectivos posesivos. 

- A expresión da 
finalidade :pour + 

substantif/infinitif. 

- As preguntas abertas 
(qu’est-ce que… ?) e fermées 

(est-ce que… ?). 

 
Léxico 

- O léxico das disciplinas 

deportivas, dos elementos 

deportivos e da competición. 

-Os verbos de acción jouer 

à/au e faire du/de. 
- Os números cardinais do 

21 ao 69. 
- As partes do corpo. 

- Os indicadores de dirección 
(gauche, droite, devant, en 

bas…). 

 
Fonética, ortografía e 
prosodia 

- Descubrimento e 

sensibilización ao fonema [y] 

e á súa ortografía. 

- Discriminación auditiva 

entre o son [y] e [u]. 

-Entoación ascendente da 
pregunta aberta. 

 5. Incorporar á produción 

do texto oral os seus 

coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

adquiridos. 

5.1 O alumno evoluciona con 

certa eficacia nos pasos e 

transacciónsdo cotián 
(C. lingüística) 

● Expesa a súa opinión de 

maneira concisa. 

p. 42 act. 1 ; p. 44 act. 1 

6. Pronunciar e poñer a 

entoación de maneira 
suficientemente 

comprensible. 

6.1 O alumnopronuncia e pon 

a entoación de maneira 

suficientementecomprensible. 
(Comunicación lingüística) 

● Canta unha canción. 

p. 43 act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRÉHENSION 

DES TEXTES 

ÉCRITS 

7. Identificar a idea xeral, 

os puntos eas 

informacións máis 
importantes nos textos 

que conteñen estruturas 

simples e un léxico de uso 

frecuente. 

7.1 O alumno comprende as 

informacións específicas 

esenciais en textos 
claramente estruturados o 

redor do suxeitos do seu 

interese. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende un texto corto 

sobre un deportista. 

p. 42 act. 2 ;p. 46 act. 3 

8. Aplicar as estratexias 

mellor adaptadas para 

comprender a idea xeral 

dun texto. 

8.1 O alumno identifica as 
instrucións xerais coa a 

axuda dun soporte visual. 
(Comunicación lingüística) 

● Recoñece a norma de 

sintaxe. 

p. 39 act. 4 et 5 
● Comprende un texto corto 

coa axuda de debuxos. 

p. 40 act. 2 ; p. 44 act. 2 

9. Éscribir textos breves, 

simples e 

claramenteestruturados 

sobre temas do cotián 

coa axuda de recursos de 

cohesión de base. 

9.1 O alumno/a escribe 

mensaxes breves moi 

básicos nun rexistro sostido 

respectando as convencións 

formais e as normas de 

cortesía. 

(O espírito de iniciativa e 
o compromiso persoal) 

● Redacta unha entrevista.. 
p. 45 Interviewez un 

sportif ! ; p. 46 act. 4 

 
 
 
 
 

 
PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ÉSCRITOS : 

EXPRESIÓN E 

INTERACIÓN 

10. Demostrar certo 

control dun repertorio 

reducido de estruturas 

sintácticas usuais. 

10.1 O alumno escribe 

mensaxes persoais cortas. 
(Competencias esenciais en 

ciencia e tecnoloxía) 

● Describe o seu horario 

deportivo da semana. 

p. 46 act. 1 

11. Coñecer e utilizar na 

escrita un repertorio 

lexical suficiente para 

poder comunicarse. 

11.1 O alumno redacta notas 

e mensaxes nos cales fai 

comentarios breves ou da 

instrucións ou indicacións 

relacionadas co cotián. 
(C. sociais et cívicas) 

● Crea un mapa xeográfico 

con debuxos. 

p. 44 act. 3 
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► Indicacións metodolóxicas 

 
● Revisión. Os puntos de interese comunicativos e lingüísticos son os seguintes : Os números 

de 0 a 20, e máis tarde os números de 20 a 69 ; a expresión da causa para xustificar as 

razóns da práctica de diferentes deportes; a expresión do gusto para dar a súa opinión sobre 

os diferentes deportes; os días da semana para describir o horario das súas actividades; a 

pregunta pechada co fin de opoñela a pregunta aberta (qu’est-ce que… ?), que servirá para 

facer as entrevistas cos compañeiros de clase sobre o deporte. 

● O que hai que saber. A parte dos verbos auxiliaresêtre eavoir, os alumnos non coñecen os 

verbos irregulares. Para falar dos deportes, necesitarán o verbo faire. Polo tanto é 

recomendable facer un paréntese sobre os diferentes grupos verbais e explicar que os verbos 

do terceiro grupo, ao que pertence o verbofaireteñen terminacións diferentes dos verbos do 

primeiro grupo e incluso irregulares dependendo do verbo. 

 

● Fonética: distinción entre os sons [u] e [y]. Nun primeiro momento, os alumnos atoparan 

dificultades de pronunciación dado que o aparello fonador dun español falante non foi educado 

para pronunciar o son [y]. 

Nun segundo tempo a dificultade atoparase na capacidade de poder discriminar oralmente os 

dous fonemas. A fronteira entre estes dous sons é moi fina e a diferenza podería ser inaudible 

para un falante de español. 

● A concordancia dos determinantes posesivos. Fagamos un breve resumen da regra de 

concordancia en francés: os adxectivos posesivos da primeira serie (os que corresponden aos 

posuidores je ; tu ; il/elle/on) concordan en xénero e número cos substantivos aos que 

definen, mentres que os da segunda serie (cuxos posuidores sonnous ; vous ; ils/elles) 

concordan soamente en número co substantivo. 

● A pregunta aberta e a pregunta pechada. Os alumnos xa asimilaron a estrutura e o uso 

da pregunta pechadaxa que foi utilizada ao longo das unidades anteriores. No “ dossier” 4, 

veran outra maneira de facer unha pregunta aberta: coa estrutura qu’est-ce que… Á 

dificultade de pronunciar correctamente as estruturas da pregunta aberta e da pechada, 

engádense as súas regras de utilización. Dado que a diferenza ortográfica entre qu’est-ce que 

eest-ce que é fina, os alumnos non disporán de indicios para axudalos a saber cal das dúas 

estruturas deben usar, e en que contexto. 

● O réxime preposicional dos verbos faire ejouerseguidos do substantivo dun deporte. 

Trátase dunha característica propia de francés. Estes dous verbos constrúense co artigo 

contractofaire du/de ejouer au/à. Co fin de asimilar esta regra unicamente as actividades e o 

principio de repetición axudarán aos alumnos a que teñan dificultades memorizalas. Podemos 

facer o paralelismo coa utilización dos artigos contractos en español(a+el = al ; de+el = del). 
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Aprendizaxe 

cooperativo 

Estrutura cooperativaEnsemble de têtes 

sondage ! » p. 45 Libro do alumno 

numérotées, « Faites un 

Estrutura cooperativa1-2-4, « Interviewez un 

alumno 

sportif ! » p. 45 Libro do 

Aprender 

pensar 

a Estratexia de pensamentoCarte conceptuelle, p. 41, act. 2 Libro do alumno 

Estratexiade pensamentoJe savais – Je sais, p. 44 Libro do alumno 

Estratexia de pensamentoJournal de pensée, p. 46 Libro do alumno 

Educación 

nos valores 

Este dossier permite traballar os valores da creatividade e da esperanza. 

 
 
 

A proposta de sesións desenvoltas é aproximada. Cada profesor adaptará a sesión en función das 

súas necesidades e da carga horaria final asignada. 

lección 1 lección2 lección3 
Ler e 

descubrir 
En equipo 

Avalía os teus 

coñecementos 

2 sesións 2 sesións 2 sesións 1 sesións 1 sesións 1 sesións 

 
 

2ª Avaliación: unidade 5 

 
Dossier 5: “ La ville” 

 
OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS ESENCIAIS 

1. Dar o seu lugar de residencia. 
2. Preguntar o seu camiño e explicar un traxecto. 
3. Describir unha vila e falar das súas particularidades. 
4. Falar dos seus traxectos. 
5. Analizar o funcionamento da lingua: chez + pronome tónico. Os 
artigos determinados e indeterminados,où equand, algunhas 
preposicións. 

6. Identificar e reproducir os fonemas propios da lingua francesa: os 
sons [ɑ̃] e[œ̃]. 
7. Coñecer o vocabulario da cidade e dos medios de transporte. 
8. Descubrir e coñecer París, os seus monumentos e outros lugares 
de interese turístico. 
9. Aprender e respectar o código de circulación. 

Comunicación lingüística. 

(obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Consciencia e expresións culturais 

(obxectivo 8) 
Competencias sociais e cívicas 

(obxectivo 9) 
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CONTIDOS 

BLOQUE DE 

CONTIDOS 

 

CRITÈRIOS DE 
AVALIACIÓN 

 
COMPÉTENCIAS 
REQUERIDAS 

(Estándares de aprendizaxe) 

 
 

DESCRIPTORES 

Estratexias de 

comprensión/produción 

- Comprender un traxecto e 

saber situarse seguindo as 

instrucións enunciadas por un 
compañeiro. 

- Responder a un cuestionario 

sobre o código de circulación. 

- Imaxinar e indicar os 

traxectos a partir de planos. 

- Atopar o traxecto 

correspondente a partir dun 

plano. 

- Asociar frases informativas 

ou descritivas a imaxes. 

- Atopar o significado do 

vocabulario buscando 

palabras transparentes na 

súa lingua materna. 
- Aprender o sentido dos 

paneis de 

sinalizaciónmediante o xogo. 

- Memorizar as informacións 

durante unha exposición oral 

sociolingüística para de 

seguido construír frases. 

 
Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos 

- O París turístico: algúns 

monumentos famosos e 
lugares públicos. 

- A división en distritos de 

París. 

- Os paneis de sinalización en 

Francia. Comparación coa 

sinalización do seu país de 

orixe. 

- Os Vélib’ : circular en 

bicicleta en París. 

 
Funcións comunicativas 

- Indicar o lugar de 

residencia. 

- Preguntar e indicar o 

camiño. 
- Falar dos lugares da súa 

vila. 

- Falar de desprazamentos. 

 
Estruturas sintácticas 

- As preposicións de lugar 
(chez, à, dans…) cos medios 

de transporte(à pied…) 

- Os pronomes tónicos 
conchez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSI 

ÓN DE 

TEXTOS 

ORAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCIÓ 

N DE 

TEXTOS 

ORAIS : 

EXPRESI 

ÓN E 

INTERACI 

ÓN 

1. Identificar o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

as informacións 

máis importantes en 

textos orais breves 

ben estruturados, 

ao ritmo lento, que 

tratan temas da 

vida cotián. 

1.1O alumno comprende as 

descricións, narracións e 

opinións nunha conversa 

sinxela. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende instrucións ou 

indicacións simples. 

p. 48 act. 1 ; p. 50 act. 2 ; p. 53 
act. 5 ; p. 56 act. 4 

2. Coñecer e saber 

aplicar as 

estratexias mellor 
adaptadas para 

comprender. 

2.1 O alumno identifica as 
instrucións xerais coa 

axuda dun soporte visual. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende o traxectocoa axuda de 

imaxes. 

p. 48 act. 2 ;p. 51 act. 5 

3. Aplicar á 

comprensión dun 

textoos seus 

coñecementos que 

conducen a 
modelos discursivos 

sintácticos e 

discursivos. 

3.1 O alumno comprende a 

información importante en 

indicacións ou en anuncios 

publicitarios cando as 

condicións acústicas son 
boas. 
(Comunicación lingüística) 

● Recoñece os elementos de sintaxe. 
p. 51 act. 3 

4. Discriminar 

modelos sonoros, 

acentuais, rítmicos 

e de entoación de 

uso frecuente. 

4.1 O alumno identifica 

modelos sonoros acentuais 

e rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica a diferenza entre [ɑ̃  ] e [œ̃]. 

5. Producir textos 

breves e 

comprensibles nun 

rexistro neutro ou 

informal cun 
vocabulariomoi 
sinxelo. 

5.1 O alumno fai breves 

exposicións previamente 

repetidos seguindo un texto 

escrito. 
(Comunicación lingüística) 

● Indica un traxecto. 
p. 49 act. 5 ;p. 54 act. 3 

● Presenta unha vila e os seus lugares. 
p. 51 act. 6 ;p. 55 Faites découvrir 

votre quartier !;p. 56 act. 3 

6. Incorporar á 

produción do texto 

oral os seus 

coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1 O alumno avanza con 

certa eficacia nos pasos e 

transaccións do cotián. 
(C. sociais et cívicas) 

● Utiliza os seus coñecementos 

socioculturais próximos da súa cultura 

como o código da circulación. 

p. 49 act. 7 
● Aprende todoxogando: O xogo da 

oca. 

p. 53 act. 6 ;p. 53 act. 3 

7. Intervir de 

maneira sinxela en 

intercambios ben 

estruturados. 

7.1 O alumno evoluciona de 

maneira sinxela nunha 

conversa formal ou nunha 

entrevista aportando 

informacións necesarias.7.2 

O alumno participa en 

conversas simples e breves 

nas cales o alumno 

intervén, 

intercambiainformación e 
expresa as súas opinións. 

● Intervén facendo preguntas e 

indicando un traxecto. 

p. 49 act. 6 
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- Os interrogativos de lugar 
(où) e de tempo (quand). 

- Os artigo determinados e 

indeterminados. 

 
Léxico 

- A vila. 

- Os medios de transporte. 

- O enderezo postal. 

 
Fonética, ortografía e 

prosodia 

- Os fonemas nasais [ɑ̃  ] e [œ ̃] 

: discriminación auditiva e 
pronuncia 

  (Comunicación lingüística)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENSI 

ÓN DE 

TEXTOS 

ÉSCRITOS 

8. Identificar a idea 

xeral, os puntos e 

as informacións 

máis importantes en 

textos que conteñen 

estruturas simples e 
un léxico de uso 

frecuente. 

O alumno comprende as 

informacións específicas 

esenciais en textos ben 

estruturados sobre temas 

familiares. 

O alumno comprende 
mensaxes persoais simples 

de todo tipo. 
(Consciencia e expresións 
culturais) 

● Comprende un texto corto. 
p. 51 act. 4 

● Comprende un traxecto. 
p. 48 act. 3 ;p. 56 act. 1 

● Descubre París e os seus 

monumentos. 

p. 54 act. 1 et 2 

9. Aplicar as 

estratexias mellor 

adaptadas para 

comprender a idea 

xeral dun texto. 

9.1 O alumno identifica as 

instrucións xerais coa 
axuda dun soporte visual. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende un texto cortocoa axuda 

de imaxes. 

p. 50 act. 1 ;p. 52 act. 1 

10. Aplicar á 

comprensión dun 

texto os seus 

coñecementosnos 

modelos sintácticos 

e discursivos. 

10.1 O alumno entende o 

sentido xeral e algúns 

detalles en textos. 

(Comunicación Lingüística) 

● Deduce correctamente e utiliza 

elementos de sintaxe. 

p. 49 act. 4 ;p. 53 act. 2 

11. Recoñecer o 

vocabulario escrito 

habitual relacionado 

coa vida cotiá e os 
aspectos concretos 

de temas xerais. 

11. O alumno identifica o 

vocabulario escrito habitual 

relacionado cos temas da 

vida cotiá. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica os medios de transporte. 
p. 53 act. 4 

 
 
 
 

 
PRODUCTIO 

N DE 

TEXTES 

ÉCRITS : 

EXPRESSIO 

N ET 

INTERACTIO 

N 

12. Escribir textos 

curtos, simple e 

claramente 

estruturados sobre 

temas da vida cotiá 

usando recursos 

básicos de 

cohesión. 

13.1 Escribir mensaxes 

curtas moi básicas nun 

rexistro mantido de acordo 

coas convencións formais e 

as normas de cortesía. 

(Comunicación 

Lingüística) 

● Elabora unha ruta. 

p. 55 Retrouvez votre chemin !;p. 56 
act. 2 

13.Incorporar na 

produción de texto 
escrito o 

coñecemento 

sociolingüístico e 

sociocultural 

adquiridos. 

13.1 Escribir mensaxes 

persoais curtas. 
(O espírito de iniciativa e 

o compromiso persoal) 

● Usa o seu coñecemento sociocultural 

en torno á súacultura como o código de 
circulación. 

 
p. 49 Mon cours d’instruction 

civique 
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► indicacións metodolóxicas 

 
● Revisión. Os alumnos van nos guiar a través da súa cidade e expresar o que senten e o que 

prefiren; Para iso, precisan de estruturas para expresar os seus gustos e as razóns. Tras 

sistematizados os artigos definidos e indefinidos, van reflexionar sobre os seus diferentes 

usos. Finalmente, asimilarán o sistema de adxectivos posesivos antes de que o profesor 

presenta os pronomes tónicos. 

● O que deben saber. Algunhas pistas son necesarios para asegurar que os alumnos non 

perden o norte durante a viaxe. Cada país ten as súas propias regras para escribir un 

enderezo de correo. Se compararmos con España, Francia pon o número da casa antes do 

nome da rúa. Ademais, o nome da familia está escrito en letras maiúsculas seguido do nome 

propio (como o francés xeralmente usan só un nome). Os alumnos van aprender non só os 

sinais sobre o rexistro, pero tamén a cidade de París. Antes de continuar directamente á 

páxina de "Cultura", aconsella o estudante para documentar algunhas das principais 

características turísticas de París, como os seus monumentos e espazo xeográfico. Ademais, 

destacan dous aspectos lingüísticos: o plural do artigo contracto (de + les = les)e preposicións 

que preceden os nomes de transporte. Neste caso, é o mesmo sistema preposicional do 

español: úsase para os medios de transporte motorizados con catro rodas e para as dúas 

rodas. 

 
 
 

● As preposicións para situar no espazo. As preposicións poden parecer complexo. É por iso 

que é mellor tomar precaucións e ir aos poucos. No cartafol 5, imos ocuparnos das 

preposicións soamente utilizadas para situar no espazo, é dicir, dans, sur e à. Para que os 

alumnos comprendan o significado de cada unha delas, proponse debuxar as preposicións con 

símbolos a partir dun exemplo. 

● A estrutura da frase interrogativa. Os alumnos xa asimilaron a estrutura da frase 

interrogativa. Os temas anteriores xa introduciron varias estruturas. Os alumnos van 

descubrir neste “dossier” outra forma de construír unha frase interrogativa, combinando a 

estrutura est-ce que coa que xa están familiarizados cos interrogativos quand e oú. Estas 

combinacións todas poden inducir a erro aos estudantes, de aí a necesidade de que o profesor 

propoña diferentes modelos de frases. 

● O vocabulario do código de circulación. Cada país ten a súa propia terminoloxía para o 

tráfico. Con todo, as ilustracións facilitarán a comprensión das mensaxes, aínda que os 

alumnos non podan descifrar o texto. 

● As vogais nasais [ɑ] e [œ]. Este é o mesmo problema que no cartafol 4: foneticamente 

pronunciar e distinguir as dúas vogais nasais. Lembre que o sistema de fonética española non 
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ten vogais nasais. Isto vai esixir unha aprendizaxe tanto fonética como fonoloxía para 

falantes de castelán. 

 

 

 
Aprendizaxe 

cooperativo 

Estrutura cooperativaCrayons au milieu « Retrouvez votre chemin ! » p. 55 

Libro do alumno 

Estrutura cooperativaEnsemble de têtes numérotées « Faites découvrir 

votre quartier ! » p. 55 Libro do alumno 

Estrutura cooperativaArrêt de 3 minutes pour les dernières étapes des 

activités précédentes, p. 55 Libro do alumno 

Aprender pensar Estratexia de pensamentoCarte mentale, p. 51 Libro do alumno 

Estratexia de pensamentoJe savais – Je sais, p. 54 Libro do alumno 

Estratexia de pensamentoJournal de pensée, p. 56 Libro do alumno 

 

 

 

A proposta de sesións desenvoltas é aproximada. Cada profesor adaptará a sesión en función das 

dúas necesidades e da carga horaria final asignada. 

Lección 

1 

Lección 

2 
lección 3 Ler e descubrir En equipo 

Avalía os teus 

coñecementos 

2 sesións 2 sesións 2 sesións 1 sesión 1 sesión 1 sesión 
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3ª Avaliación : unidades 6 e 7 

 
Dossier 6 : Une journée géniale 

 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS ESENCIAIS 

1. Propoñer, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 

2. Preguntar e dicir a hora. Falar dos 
diferentes momentos do día. 
3. Falar sobre as actividades diarias. 
4. Dar instrucións e consellos. 

6. Analizar o funcionamento da linguaxe: o 
verbo venir, os verbos reflexivos e o 
imperativo. 
7. Identificar e reproducir fonemas 
específicos da lingua francesa os sons [ɛ] e 

[œ]. 
8. Dicir a data. 
9. Descubrir os días festivos importantes en 
Francia. 

Comunicación lingüística. 
(obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Consciencia e expresións culturais 
(obxectivo 8 e 9) 
O espírito de iniciativa eo compromiso 
persoal 
(obxectivos 1, 8) 

 

 
CONTIDOS 

BLOQUE DE 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓNS 

COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 
(Estándares de 
aprendizaxe) 

 

DESCRIPTORES 

Estratexias de comprensión / 

Produción 

- Formular hipóteses para 

anticipar os obxectivos do 
cartafol. 

- Acostumarse a seleccionar 

información por vía oral sen o 

seu transcrición escrita. 

- Escoitar melodías e identificar 

o xénero musical. 

- Asociar as cancións coas 

festas. 

- Identificar pistas nun diálogo e 

relacionalas coas imaxes. 

- Ler e comprender un cartel 
observando tódolos elementos 

(visuais et textuais). 

-Facilitar a asimilación de 

vocabulario mediante a 

memoria auditiva. 

- Ler e dicir a hora. 
- Intervir nun xogo de rol: 

aceptar ou rexeitar unha 
invitación. 

- Relacionar expresións escritas 

con imaxes identificando o 

contexto de antemán. 

- Producir un texto escrito 

guiado dende un modelo 

proposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORAIS 

1. Identificar o sentido xeral, 

os puntos clave ea 

información máis importantes 

en textos brevesorais ben 

estruturados en ritmo lento, 

que abranguen temas comúns 

do cotián. 

O alumno entende 

descricións, narracións e 

opinións nun simple 

conversa. 

El / ela entende a 

información importante 

nas indicacións ou nos 

anuncios cando as 

condicións acústicas son 

boas. 

(Comunicación 
Lingüística) 

● Comprende unha 

invitación. 

p. 58 act. 2 et 3 ; 

● Comprende un 
consello ou unha 

orde. 

p. 62 act. 2 

● Identifica os 

xéneros musicais. 

p. 63 Mon cours de 

musique ;p. 64 
act. 2 

2. Coñecer e aplicar as 

estratexias máis axeitadas 

para entender. 

2.1 El / ela identifica 
instrucións xerais con 

soporte visual. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica os 

momentos d a 

xornada e as súas 

actividades grazas a 

un soporte visual. 

p. 61 act. 4 et 
6 ;p. 66 act. 2 

3. Aplicar á comprensión dun 

coñecemento de texto nos 

modelos sintácticas e 

discursivas. 

3.1 El / ela entende os 

principais puntos das 
transaccións e pasos 

cotiáns. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica os 

elementos de sintaxe. 

p. 59 act. 5 
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Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos 

-Coñecer algúns festivos e 

datas de celebración nacional 

en Francia. 

-Descubrir algúns cantantes 
franceses. 

- Os preparativos para unha 

festa de aniversario cos amigos. 

 
Funcións comunicativas 

- Pedir e dar a hora. 

- Falar dos diferentes 

momentos do día. 

- Dicir a data. 

- Falar sobre as actividades 
diarias. 

- Dar consellos, facer unha 

solicitude ou proposta. 

- Propoñer, aceptar ou rexeitar 

unha invitación. 

Estruturas sintácticas 
- O verbovenir. 

- Os verbos pronominais. 

- O imperativo. 

 
Léxico 

- O léxico da festa (pasteis, 

agasallos, fogos de artificio…. 

- Os verbos pronominais 

(erguerse, deitarse,…) para 

expresar as actividades cotiáns. 

- As divisións temporais da 
xornada (mañá, tarde, serán…). 

- Os meses do ano. 

- A hora. 

- O campo lexical da música 
(instrumentos, xéneros…). 

 
Fonética, ortografía e 
prosodia 

- Identificar os fonemas [ɛ] et 

[œ] así como a súa grafía 
correspondente. 

 4 Discriminar estándares de 

son, acentuais, rítmicos e a 
entoación de uso común. 

4.1 El / ela identifica 

patróns de son acentuais 

e rítmicos. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica a 

diferencia entre [ɛ] e 

[œ]. 
p. 59 Virelangue ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTIÓN 

DE TEXTOS 

ORAIS : 

EXPRESION E 

INTERACIÓN 

5. Producir textos breves e 

comprensibles nun rexistro 

neutro ou informal cun 

vocabulario sinxelo. 

5.1 El / Ela fai breves 

presentacións antes 
repetidos, seguindo un 

texto escrito. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Describe a súa 

xornada. 

p. 65 Imaginez une 

super journée 
d’anniversaire ! 

● Dice a data. 
p. 63 act. 6 

6. Realizar as principais 

funcións relacionadas coa 

intención de comunicar 

mediante a utilización de 

modelos discursivas comúns. 

6.1 O alumno evoluciona 

con certa eficacia nas 

etapas e transaccións 

diarias. 

(Comunicación 

Lingüística) 

● Il/Elle donne des 

conseils. 

p. 66 act. 4 

● Da indicacións ou 

instrucións. 

p. 62 act. 4 

7. Demostrar algún control 
dun repertorio reducido de 

estruturas sintácticas e 

mecanismos simples de 

cohesión e coherencia. 

7.1 El / ela evoluciona de 
maneira sinxela nunha 

conversa formal ou 

nunha entrevista, que 

contén a información 

necesaria. 

(Comunicación 
Lingüística) 

● Fale da súa vida 
cotidiana utilizando 

verbos pronominais. 

p. 61 act. 7 

8. Intervir de forma sinxela en 

intercambios ben 

estruturados. 

8.1 El / ela participa en 

conversas sinxelas e 

breves no que el / ela 

interactúa, intercambia 

información e expresa as 

súas opinións. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Pregunta e da a 

hora. 

p. 59 act. 7 

● Acepta ou rechaza 

unha invitación. 

p. 59 act. 8 

9. Pronunciar e por a 

entoación de maneira 
suficientemente comprensible. 

9.1 El / Ela pronúncia e 

pon a entonación de 

maneira suficientemente 
comprensible. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Canta de maneira 

comprensible os 
elementos dunha 

canción. 

p. 63 act. 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ÉSCRITOS 

10 Identificar a idea xeral, os 

puntos e as informacións máis 

importantes en textos que 

conteñen estruturas simples e 

un léxico utilidade. 

10.1 El / Ela entende 

mensaxes persoais 
simple de calquera tipo. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Comprende o 

sentido xerral dun 

texto. 

p. 60 act. 3 ;p. 66 
act. 1 
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  11. Aplicar á comprensión dun 

texto o coñecemento dos 
modelos sintácticas e 

discursivas. 

11.1 El / ela entende a 

información esencial de 

textos ben estruturados 
sobre temas familiares. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica os 

elementos sintácticos. 
p. 58 act. 4 ; p.61 

act. 5 ; p. 62 act. 3 

12. Utilizar para a 

comprensión dun texto 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos da vida 

diaria. 

12.1 El / ela identifica 

instrucións xerais con 
soporte visual. 
(Conciencia e 

expresións culturais) 

● Descobre os 

festivos e as 
tradicións francesas. 
p. 58 act. 1 ;p. 60 

act. 1 et 2 ;p. 64 

act. 1 

● Comprende un 

texto con apoio visual. 
p. 62 act. 1 

13. Recoñecer o vocabulario 

escrito habitual relacionado 

coa vida cotiá e os aspectos 

concretos de temas xerais. 

13.1 El / Ela capta o 

sentido xeral e 

algúnsdetalles en textos 

curtos. 

(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica a hora. 

p. 59 act. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCIÓN DE 

TEXTOS 

ÉSCRITOS : 

EXPRESIÓN E 

INTERACIÓN 

14.Escribir textos curtos, 

simple e claramente 

estruturados sobre temas da 

vida cotiá usando recursos 

básicos de cohesión. 

El / Ela escribe notas e 

mensaxes nos que fai 

breves comentarios ou da 

instrucións ou orientacións 

en relación á vida cotiá. 

El / Ela escribe mensaxes 

curtas moi básicas nun 
rexistro mantido de acordo 

coas convencións formais 

e as normas de cortesía. 

(O espírito de iniciativa 
e compromiso persoal) 

● Crea un calendario 

de festas. 

p. 64 act. 3 

● Redacta unha 

invitación. 

p. 65 Organisez une 
fête ! 

15. Demostrar algún control 

dun repertorio de estruturas 

sintácticas estándares de uso 

frecuente. 

15.1 El / Ela escribe 

mensaxes persoais 
curtas. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Describea súa 

xornada. 

p. 66 act. 3 

 
 

► indicacións metodolóxicas 

 
• Revisión. Como é o seu aniversario, Abdel organiza unha festa temática con todos os seus 

amigos. Partindo de ese contexto, é fácil suliñar os temas lingüísticos que haberá que 

retomar: a idade, a frase negativa e as dúas formas da interrogación (totale et partielle) que 
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servirán para propoñer, aceptar o rechazar unha invitación, así como o verbo “faire” para 

describir as actividades e os preparativos da festa. 

 

• O que hai que saber.A conxugación será un dos temas centrais do“dossier” 6. Polo que é 

esencial que os alumnos saiban toda a conxugación vista ata o de agora, dado que os seus 

coñecementos servirán de punto de referencia para abordar os verbos novos. Así, o 

verbo“faire” servirá para conxugar o verbo“venir” xa que os dous pertence ao terceiro grupo, e 

polo tanto teñen as mesmas terminacións verbais (-s ; -s ; -t para o singular). A continuación, 

o verbo“s’appeler” servirá de referencia para os verbos pronominais que daremos con maior 

profundide neste tema. Finalmente haberá que recordar o presente, tempo a partir do cal 

fórmase o imperativo. Outro punto que mencionar é: os meses do ano. Para terminar, 

citaremos algunhas manifestacións culturais musicais que teñen lugar en Francia. 

 

● Dicir a hora. Necesitamos salientar dous puntos. O primeiro, o verbo. En francés, o verbo 

“être” é sempre conxugado na terceira persoa do singular. A segunda: en Francia, hai dous 

xeitos de dicir a hora: o xeito tradicional, o que é usado en España, e o xeito convencional. 

De feito, é moi común escoitar en Francia "son as dezasete 30", que corresponde á versión 

tradicional "son as 5:30 da tarde." Esta outra forma podería supoñer unha dificultade para 

os alumnos acostumados a utilizar un único modelo. Recoméndase a incentivar aos 

alumnos a utilizar os dous modelos, en vez de un. 

● Falar dos momentos da xornada.Un artigo pode cambiar o significado dunha palabra ou 

frase. Este é o caso cando se trata de diferentes momentos do día. O adxectivo 

demostrativo seguido por un substantivo que indica un momento do día, cando o artigo 

definido marca unha frecuencia, un hábito. En español, este sistema funciona en sentido 

inverso: o artigo definido singular seguido dun día expresa nun determinado momento que 

a súa forma plural expresa frecuencia. 

● O imperativo. A formación do imperativo non presenta ningunha dificultade, na medida 

en que é equivalente ao español. A diferenza, e o que é o seu principal problema, é o uso 

de “vous” e de a forma negativa. En francés, o único obrigatorio é conxugar tres persoas 

(tu, noue e vous), mentres que en español hai que conxugar cinco persoas (ti / Ten, 

vosotros / ustedes e nosotros). En canto á frase negativa, pode encadrar o verbo con 

ambos os termos negativos, sen alterar a conxugación verbal. 

● Fonética [ɛ] e [œ]. Para tranquilizar os estudantes podemos admitir que algúns 

francófonos teñen dificultades para diferenciar entre estes dous fonemas porque se 

asemellan bastante. Para pronuncialos correctamente,basta modificar a apertura da boca: 

o son [œ] faise coa boca un pouco máis aberta. 



123 
 

 
 
 

Aprendizaxe 

cooperativo 

Estructura cooperativaCrayons au milieu « Imaginez une super journée 

d’anniversaire ! » p. 65 libro do alumno 

Estructura cooperativa Arrêt de 3 minutes pour la dernière étape de 

« Imaginez une super journée d’anniversaire ! » p. 65 libro do alumno 

Estructura cooperativa Ensemble de têtes numérotées « Organisez une 

fête ! » p. 65 libro do alumno 

Apprendre à 

penser 

Estratexia de pensamentoCarte mentale p. 59 libro do alumno 

Estratexia de pensamento Je savais – Je sais, p. 64 libro do alumno 

Estratexia de pensamento Journal de pensées, p. 66 libro do alumno 

 
 

 

A proposta de sesións desenvoltas é aproximada. Cada profesor adaptará a sesión en función das 

dúas necesidades e da carga horaria final asignada. 

Lección 

1 

Lección 

2 
Lección 3 

Ler e 

descubrir 
En equipo 

Avalía os teus 

coñecementos 

2 sesións 2 sesións 2 sesións 1 sesión 1 sesión 1 sesión 
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Dossier 7: Bon Voyage ! 
 
 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS ESENCIAIS 

1. Comezar unha conversa telefónica. Comunicación lingüística 
2. Propoñer, aceptar e rechazar unhaproposta. (obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
3. Falar da súa familia e presentala. Competencia numérica 

4. Falar do seu país e describir as súas características (obxectivos 3, 7) 
xeográficas e culturais. Competencias esenciais en ciencia e tecnoloxía 

5. Falar de transporte utilizado para viaxar. (obxectivo 7) 
6. Analizar o funcionamento da linguaxe: o verbo ir,as  

preposicións diante dos substantivos de países e cidades e  

as preposicións a l ', à la, au, e aux.  

7. Identificar e reproducir fonemas específicos para os sons  

de lingua francesa: os sons[b] e [v].  

 

 
 
 

CONTIDOS 

 
 

BLOQUE DE 

CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 
COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 

(Estándares de aprendizaxe) 

 
 

DESCRIPTORES 

Estratexias de comprensión / 
Produción 

- Observar, analizar e 
comprender unha árbore 

xenealóxica. 

- Situarse nun mapa e de 

entendelo coa axuda das 

indicacións. 

- Comprender e responder 

adivinanzas sobre países: 

atopar o nome do país. 
- Interactuar en xogos de rol: 

unha conversa telefónica. 

- Ter un diario de viaxe: anotar 

as súas impresións e afacerse a 

escribir. 

-desarrollar a súa creatividade: 

crear una bandeira da 

Francofonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORAIS 

1. Identificar o sentido 

xeral, os puntos clave e a 

información máis 

importantes en textos 
orais breves e ben 

estruturados, a un ritmo 

lento, que abranguen 

temas comúns do cotián. 

El / ela entende 

descricións, narracións e 

opinións nunha conversa 

sinxela. 

 
El / ela inclúe os 

principais puntos das 
transaccións e pasos 

diarios. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● O alumno comprende 

unha conversa 

telefónica. 

p. 68 act. 3 ;p. 69 
act. 6 

● El / ela identifica os 

medios de transporte eo 

seu país. 

p. 71 act. 4 ;p. 72 
act. 3 

● El / ela identifica os 

membros da familia e as 

relaciónsde parentesco. 
p. 76 act. 2 

2. Coñecer e aplicar as 
estratexias máis 

axeitadas para entender. 

2.1 l / ela identifica 
instrucións xerais con 

soporte visual. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● El / ela identifica 
elementos dunha 

conversa con apoio 

visual. 

p. 68 act. 2 

Aspectos socio-culturais e 
sociolingüísticos 

- Definir « la francophonie ». 

-Coñecer algúns países 

francófonos. 

- Descubrir un dos países 

africanos francófonos: Senegal. 

- Algunhas bandeiras dos 

países de lingua francesa. 

- Os países veciños de Francia. 
Funcións comunicativas 

- Comezar unha chamada de 

teléfono. Responder ao seu 

interlocutor. 
- Falar sobre a súa familia: 

presentar os membros da súa 
familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCIÓN DE 

TEXTOS ORAIS : 

EXPRESIÓN E 

INTERACIÓN 

3.Discriminar estándares 

de son, accentual, ritmo 

e entoación de uso 

común. 

3.1 El / Ela identifica patróns 

de son acentuais e rítmicos. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● Identifica a diferencia 

entre [b] e [v]. 

p. 71 Virelangue ! 

4. Producir textos breves 

e comprensibles nun 

rexistro neutro ou 

informal cun vocabulario 

sinxelo. 

4.1 El / Ela fai breves 

presentacións previamente 

repetidos, seguindo un texto 

escrito. 

(Comunicación 

Lingüística) 

● Presenta a súa 

familia. 

p. 69 act. 5 

● Fai unha exposición 

sobre unha viaxe. 

p. 75 Écrivez votre 

journal de voyage ! 
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- Falar dos medios de 

transporte que se usan para 

viaxar. 

- Describir as características 

dun país. 

Estruturas sintácticas 
- O verboaller. 

- Concienciación do futuro 

próximo. 

- As preposicións con nomes de 

países e cidades. 

- As preposicións de lugar au, 

aux, à l’, à la. 
- O presentatif c’est. 

- O xénero dos paises. 

 
Léxico 

- A familia. 

- Algúns nomes de países e 

topónimos (cidades francesas, 

océanos, mares ...). 

- As palabras e expresións para 
chamar por teléfono e 

responder. 

- Outros medios de transporte 

utilizados para longas 

distancias 

Fonética, ortografía e 

prosodia 

- Os fonemas [b] e [v] : 

discriminación auditiva destes 

dous fonemas e a prácticada 

súa pronunciaciónde. 

 5. Coñecer e aplicar as 

estratexias máis 

axeitadas para producir 

monólogos curtos ou 

diálogos por vía oral. 

5.1 El / ela está cambiando 

con algunha eficacia nas 

etapas e transaccións 

diarias. 

(Comunicación 
Lingüística) 

● El / ela establece un 

diálogo por teléfono. 

p. 69 act. 7 ;p. 76 
act. 1 

6. Incorporar á produción 

do texto oral os 

coñecementos 

sociolingüísticos e 

socioculturais adquiridos. 

6.1 El / ela participa 

conversas sinxelas e breve 

no que el / ela interactúa, 

intercambio de información 

e expresar as súas 

opinións. 

(C. Esencial ciencia e 
tecnoloxía 

● El / Ela fala dun país 

de lingua francesa 

usando o seu 

coñecemento 

sociocultural. 

p. 68 act. 1 ;p. 72 
act. 1 ;p. 74 act. 1 

● El / ela inventa 

adiviñanzas. 

p. 71 Mon cours de 
géographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

7. Identificar a idea xeral, 

os puntos e as 

informacións máis 

importantes en textos 

que conteñen estruturas 

simples e un léxico de 

uso frecuente. 

7.1 El / ela inclúe a 

información esencial de 

textos específicos ben 

estruturados sobre temas 

familiares. 

 

(Comunicación 

Lingüística) 

● El / ela comprende 

información detallada 

dun texto. 

p. 70 act. 1 p. 73 

act. 4 et 5 ;p. 76 

act. 3 

8. Aplicar as estratexias 

máis axeitadas para 

entender a idea xeral dun 

texto. 

8.1 El / ela identifica 

instrucións xerais a través 
dun medio visual. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● El / ela comprende un 

texto con apoio visual. 
p. 71 act. 2 ;p. 72 

act. 2 ;p. 74 Quiz 

  9. Recoñecer o 

vocabulario escrito 

habitual relacionado cos 

aspectos da vida cotián e 
con aspectos de temas 

xerais. 

9.1 O estudante antes do 
sentido xeral e algúns 

curtas detalles textos. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● El / ela identifica un 
léxico común específico. 

 

p. 71 act. 3 ;p. 76 
act. 4 

  10. Escribir textos curtos, 

simple e claramente 

estruturadas sobre temas 

da vida cotiá usando 

recursos básicos de 
cohesión. 

10.1 O alumno escribe 

breves mensaxes persoais. 
(Competencia Dixital) 

● El / Ela describe os 

lugares de interese do 

seu país. 

p. 75 Réalisez un 

dépliant touristique ! 

 PRODUCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS : 

EXPRESIÓN E 

INTERACIÓN 

   

11. Coñecer e utilizar 

vocabulario suficiente 

escrita para 

comunicarse. 

11.1 El / Ela sabe cubrir un 
cuestionario sinxelo, con 

información persoal básica. 
(Comunicación 

Lingüística) 

● El / ela completa a 

árbore xenealóxica. 

p. 69 act. 4 
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► indicacións metodolóxicas 

 

o Revisión. Os alumnos han de utilizar a súa memoria xa que o tema 7 contén diferentes 

temas lingüísticos de temas anteriores. Lembrarase o eixe temático para poñernos no 

contexto e desenvolver novos temas: Charline vai de vacacións e aproveita esta viaxe para 

facer paradas en varios países francófonos. Ela non vai esquecer os seus amigos e vailles 

contar a súa viaxe por teléfono. Deduciremos que o alumno resumiu os temas que atopamos 

de novo: expresar a data en relación á duración da viaxe Charline; a preposición “chez” + o 

nome da persoa, a frase interrogativa e as palabras interrogativas de tempo, lugar ..., os 

adxectivos posesivos que usaron para falar sobre a familia, o medio de transporte utilizado 

para moverse coa súa preposición correspondente. 

o O que ten que saber. Esta será a primeira vez que os alumnos han escoitar unha conversa 

telefónica (entre Charline e o seu amigo Adam, que está en Francia). Nesa conversación, 

aparecen as principais fórmulas e expresións idiomáticas que se utilizan en Francia para falar 

por teléfono. Antes de escoitar, imos expoñer a expresións utilizadas entre un locutor e o seu 

interlocutor. Ademais, esta edición presenta a Familia de Charline mediante unha árbore da 

familia. Antes de descubrir o vocabulario da familia, que sería útil para explicar ou pedir a 

clase o significado dunha árbore deste tipo e como é interpretado de xeito identificar as 

conexións entre os diferentes membros da mesma familia . En canto á gramática, 

recomendamos que a conxugación do verbo “avoir”, mesmo se consideramos que os 

estudantes neste nivel xa asimilaron. Isto ser útil para introducir a combinación de outro 

verbo “aller”, as terminacións son semellantes aos do verbo “avoir”. 

 

Abaixo amósanse algúns aspectos ou cuestións lingüísticas que poden causar problemas neste 

novo tema. 

 
●  O xénero de país, seleccionar as preposicións para indicar o destino e lugar. 

Enfrancés, os países e os continentes son determinados, ao contrario do español, que usa 

eses nomes propios sen o artigo definido. É por iso que os alumnos teñen dificultade en 

primeiro lugar para recordar este detalle na escrita e na parte oral. Para isto engádese o 

problema de países como: o uso do artigo, que depende do xénero e do número do país. 

● Fonética [b]/[v]. Estamos de novo ante o problema presente noutros casos: a dificultade en 

conexión co aparello vocal do tipo de lingua española e discriminatoria de dificultades. Lembre 

que o fonema [V] non existe no sistema fonético español en España (é posible que algúns 

latinoamericanos de lingua española coñecer as regras grazas a características fonéticas de 

seu). Ademais, para Español, o fonema [b] é non oclusivo, ao contrario do francés, excepto 

cando está situado no inicio ou fóra da oración. 



127 
 

● • Cultura: o concepto de Francofonía.É posible que moitos dos alumnos non saiban o que 

esta palabra significa aínda que iso será resolto rapidamente co estudo do "Ler e descubrir." 

Para introducir este concepto, é posible trazar un paralelo cos países de lingua española, é 

dicir, os países onde o español é a lingua oficial. 

 
 

 
Aprendizaxe 

cooperativo 

Estructura cooperativaCrayons au milieu « Écrivez votre journal de 

voyage ! » p. 75 Libro do alumno 

Estructura cooperativa Arrêt de 3 minutes pour la dernière étape de 

« Écrivez votre journal de voyage ! » p. 75 Libro do alumno 

Estructura cooperativa Ensemble de têtes numérotées « Réalisez un 

dépliant touristique ! » p. 75 Libro do alumno 

Aprender a pensar Estratexia de pensamentoOrganigrammep. 69 Libro do alumno 

Estratexia de pensamento Je savais – Je sais, p. 74 Libro do alumno 

Estratexia de pensamento Journal de pensée, p. 76 Libro do alumno 

 

A proposta de sesións desenvoltas é aproximada. Cada profesor adaptará a sesión en función das 

dúas necesidades e da carga horaria final asignada. 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Ler e descubrir En equipo 
Avalía os teus 

coñecementos 

2 sesións 2 sesións 2 sesións 1 sesión 1 sesión 1 sesión 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Engadiranse aos contidos mínimos de 1º da ESO os que se citan a continuación: 

-Coñecelos determinantes e o seu emprego. 

-Algúns verbos irregulares: ALLER, FAIRE, VENIR, POUVOIR, DEVOIR. 

-Expresar gustos, necesidades, obrigación e sentimentos. 

-Preguntala causa e responder. 

-Escoitar e ler textos: narracións, cartas, diálogos e entrevistas. 

-Situarse. 

-Describir un lugar. 

-Comprender e dar información sobre unha persoa, a familia, a vida diaria. 

-Aceptar e rexeitar unha invitación. 

-Comprender e dar información sobre a compra. 

-Vocabulario: as comidas, a familia, os medios de transporte. 

-Amosar certa fluidez na lingua oral. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade 

autónoma de Galicia). 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Por norma xeral, este departamento propón, como procedemento básico para a avaliación do 

rendemento escolar, a avaliación continua (avaliación das actitudes, comportamentos e todo o 

realizado na aula) , a realización de dúas probas obxectivas escritas y varias redaccións e 

exercicios orais durante cada avaliación dirixidas a determinar o progreso do alumno na 

adquisición de as súas capacidades lingüísticas en francés. Ao longo do curso realizaranse os 

seguintes tipos de avaliación: 

Avaliación inicial: Realizarse a primeira semana do curso e ten a finalidade de saber o grao de 

coñecemento ou implicación do alumno con respecto á materia a estudar. 

Avaliación continua: Utilizarse para avaliar día a día a aprendizaxe do alumno, os seus 

coñecementos, a súa actitude mediante os instrumentos habituais de avaliación (probas 

obxectivas, tarefas, control da asistencia o puntualidade). 

Avaliación sumativa, e a que permite determinar a nota final, como avaliación globalizadora, 

acadándoa ponderando as notas das avaliacións trimestrais. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 

Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 
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Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 

A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo del curso 
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3º ESO 
 

FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

PROFESOR/A: Isabel Bello Prada 

LIBRO DE TEXTO: TOUS ENSEMBLE 3 

AUTOR: Julien Gauthier, Lidia Parodi, Marina Vallaco 

EDITORIAL : CHAT NOIR/VICENS-VIVES 

ISBN: 978-84-682-1792-5 
 

 
 

1. Comprender discursos orais e escritos de distinta natureza (narrativos, descritivos, 
prescriptivos, exposición de opinión, conversacionais), descubrindo as súas características 
textuais e previndo a partir destas contidos que se poderán encontrar noutros textos 
semellantes. (1) 

2.  Utilizar a lingua para se expresar de xeito coherente e adecuado nas diversas situacións 
comunicativas que formula a actividade social e cultural, para tomar conciencia dos propios 
sentimentos e ideas e para controlar a propia conduta. (2) 

3. Ter presentes os distintos rexistros que presenta a lingua e empregalos adecuadamente tendo 
en conta as características do noso interlocutor, coñecendo, asemade, fórmulas utilizadas na 
comunicación cotiá que lle dan expresividade á conversa espontánea. (2) 

4. Entender o contido de lecturas pertencentes a distintas tipoloxías textuais, utilizando 
mecanismos de predición, análise e síntese dos contidos, relacionándoos con aprendizaxes 
pertencentes a outras materias e valorando, asemade, a dimensión estética, cultural e 
literaria que comportan. (3) 

5. Escribir textos pertencentes a distintas tipoloxías e con distintas finalidades e intencións 
comunicativas, redactando de forma coherente, estruturada e cohesionada, e aplicándolles os 
contidos gramaticais e léxicos que se van aprendendo. (4) 

6. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 
lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. (5) 

7. Coñecer estruturas propias da lingua estranxeira que afectan os planos morfolóxico, sintáctico 
e semántico, e que non se prestan a unha tradución literal. (5) 

8. Desenvolver estratexias de aprendizaxe que permitan entender o contido de textos orais e 
escritos, así como a información gramatical (morfolóxica, sintáctica e semántica) que se 
presenta, relacionando, asemade, a lingua estranxeira coa propia ou con outras estruturas 
lingüísticas que se coñezan. (6) 

9. Utilizar con progresiva autonomía e espírito crítico os medios de comunicación social e as 
tecnoloxías da información para obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e 
opinións diferentes. Coñecer as súas linguaxes e características. (6, 7) 

10. Observar as posibilidades de interacción cos demais que nos brindan as linguas estranxeiras, 
tanto na comunicación interpersoal coma no acceso a contidos culturais, literarios e científicos 
de todo tipo. (8) 

11. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas. (8) 

12. Evitar calquera tipo de prexuízo que se manifeste lingüisticamente ou que teña na lingua o 
seu medio de expresión, descubrindo na diversidade das sociedades un factor de 
arrequentamento mutuo e valorando as linguas como medio de acceso a coñecementos que 
nos poden resultar útiles. (8) 

OBXECTIVOS DO TERCEIRO CURSO 
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13. Desenvolver a autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso da lingua estranxeira, 

planificando as propias creacións, revisando con frecuencia os contidos aprendidos, 

detectando os progresos en relación con etapas anteriores e utilizando técnicas de 

memorización de regras que permitan a progresiva corrección dos erros. (9) 

14. Descubrir as potencialidades da lingua estranxeira como vehículo para coñecer costumes, 

tradicións e contidos culturais de todo tipo dos países en que se fala e das distintas zonas 

dalgúns destes países. (10) 

Os números entre parénteses (1, 2,...) indican o obxectivo xeral da área de Lingua Estranxeira á 

cal se refire cada un dos obxectivos do Terceiro Curso. 

 
 

 
 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica oral en distintas situacións 

comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación co falante. 

2. Comunicarse oralmente en situacións habituais de forma comprensible, axeitada e con certo 

nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado 

co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de 

enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos axeitados 

de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 

lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando sobre o propio proceso de adquisición 

da lingua e transferindo á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas. 

7. Buscar, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito na lingua estranxeira 

utilizando todos os medios ao seu alcance, (bibliotecas, tecnoloxías da información e a 

comunicación e as estratexias de aprendizaxe). 

8. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como instrumento de acceso á información 

e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, como medio de comunicación e 

entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas evitando calquera 

tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

9. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na propia capacidade de aprender e 

usar a lingua estranxeira. 

10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

establecer relación entre aspectos culturais deses países e os propios rexeitando estereotipos 

negativos. 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
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Bloque 1. Escoitar, falar e conversar 

– Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados. 

– Comprensión global e específica de textos orais de progresiva complexidade, relacionados 

con actividades propias da aula, cos intereses das alumnas e dos alumnos, cos seus 

sentimentos, desexos e gustos. 

– Escoita, identificación e comprensión de información xeral e específica de mensaxes 

sinxelas, de progresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por medios audiovisuais sobre 

temas concretos e coñecidos, pronunciados con lentitude e claridade. 

– Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non 

verbal e dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave e 

identificación da intención do falante. 

– Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves sobre acontecementos, 

experiencias e coñecementos diversos. 

– Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiás e de interese persoal con 

diversos fins comunicativos. 

– Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

– Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversa en 

actividades de comunicación reais e simuladas. 

– Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación para resolver as 

dificultades durante a interacción. 

– Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. 

 
 

Bloque 2. Ler e escribir 

– Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos, en soporte papel e 

dixital, sobre temas cotiás de interese xeral e relacionados con contidos doutras áreas do 

currículo. 

– Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses, para obter información ou 

goce. 

– Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co 

fin de realizar tarefas individuais ou en grupo. 

– Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación do contido dun texto escrito 

coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso do contexto, de dicionarios ou 

aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados. 

– Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, con algúns elementos de cohesión 

para marcar con claridade a relación entre ideas e utilizando estratexias básicas no 

proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión de borradores) que 

axuden á reflexión sobre o proceso de escritura. 

– Uso progresivamente autónomo do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto 

(formal e informal). 

– Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira mediante a correspondencia 

postal ou utilizando medios informáticos: chats, correo electrónico, etc. 

– Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, 

utilizando adecuadamente a ortografía e os signos de puntuación. 

CONTIDOS DO TERCEIRO CURSO 
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– Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

Coñecementos lingüísticos. 

– Uso progresivamente autónomo de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas 

de interese persoal e xeral, temas cotiás e temas relacionados con contidos doutras áreas 

do currículo. 

– Uso, con progresiva autonomía, de expresións fixas, enunciados e léxico sobre temas de 

interese persoal. 

– Identificación de antónimos, de «falsos amigos» e de palabras con prefixos e sufixos máis 

habituais. 

– Uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación. 

– Recoñecemento e pronuncia de fonemas de especial dificultade. 

– Recoñecemento e produción de diferentes patróns de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

 
Reflexión sobre a aprendizaxe. 

 

– Aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

– Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe como 

dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

– Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante 

comparación e contraste coas linguas que coñece. 

– Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

– Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

– Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e 

fóra dela. 

– Participación activa en actividades e traballos en grupo. 

– Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. 

 
Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

– Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de 

procedencias diversas. 

– Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen entre os 

costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda respecto a patróns 

culturais existentes en Galicia. 

– Uso apropiado desde o punto de vista socio-cultural de fórmulas lingüísticas en situacións 

concretas de comunicación para expresar matices semánticos como cortesía, acordo, 

discrepancia, etc. 

– Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua 

estranxeira: literatura, arte, música, cine, obtendo a información por diferentes medios, 

entre eles a biblioteca, a prensa, a Internet e outras tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

– Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices/zas da lingua estranxeira 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

– Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a 

outras culturas. 
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1ª avaliación: repaso do acadado en 1º e 2º da eso e unidade 1 do libro de texto 

2ª avaliación: unidade 2 

3ª avaliación: unidade 3 

 

UNIDADE 0 
 

UNIDADE 1: O agasallo de aniversario 
 

-Comunicación 
 

• Expresar os seus gustos 
 

• Preguntar e dar a súa opinión 
 

• Comparar dous elementos 
 

-Léxico e fonética 
 

• Ler, que pracer! 
 

• A prensa 
 

✔ O ache aspirado 

✔ O grupo eu/œu 
 

-Gramática 
 

● Presentar: C’est/ Ce sont 

● Os Adxectivos Indefinidos: quelques, certain(e)s, plusieurs, tou(te)s 

● Comparativo de calidade 

● As Expresións de tempo (en, il y a, depuis, prochain(e), dernier(-ière), tout 

● Participio pasado dos verbos do terceiro grupo 

● Pretérito perfecto composto en negativo 

● Algúns verbos: dire, se souvenir, tenir 
 

-Civilización 
 

• A lectura ten unha vida dura! 
 

-Obradoiro p. 22 
 

-Certificación p. 2 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS DO TERCEIRO CURSO 

 
1ª Avaliación: UNIDADES 0 e 1 
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-Comunicación 
 

• Preguntar e dar información 
 

• Informarse sobre un horario 
 

• Dar consellos 
 

• Comprender un anuncio 
 

• Expresar a frecuencia 
 

• Comparar cantidades 
 

-Léxico e fonética: 
 

• Desprazarse 
 

• No tren 
 

✔ As vocais nasais (repaso) 

✔ As palabras que rematan en -ER 
 

-Gramática 
 

● Os pronomes indefinidos: tout le monde, personne 

● Expresar a frecuencia: tous, toutes les… 

● Comparativo de cantidade 

● Avant, après/ devant, derrière 
 

-Civilización 

Os transportes 

Obradoiro p. 36 

Certificación p. 37 

 
 
 

-Comunicación 
 

● Amosar interese por algo 

● Expresar o pesar 

● Expresar a esperanza 

● Expresar a certeza 

● Comparar accións 

● Protestar 
 

-Léxico e fonética 
 

• Na montaña 

2ª Avaliación: Unidade2: Na estación de tren 

3ª avaliación: Unidade 3: un día na montaña 
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• No mar 
 

✔ A liaison 

 

 

-Gramática 
 

Os pronomes persoais tónicos e reflexivos (repaso) 

Os pronomes en e y 

O Comparativo de acción 

O Imperfecto de indicativo 

Algúns verbos pronominais: se promener, se réveiller 

 

 
-Civilización 

 

O Carnaval en festa 
 

-Obradoiro p. 48 
 

-Certificación p. 51 

 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Habilidades comunicativas: 
 

▪ Extraer informacións globais e específicas nas mensaxes orais emitidas polos compañeiros, o 

profesor ou polos medios de comunicación, recoñecelas estratexias comunicativas utilizadas 

polos interlocutores e nos textos escritos auténticos que versen sobre temas de interese xeral, 

e utilizar destrezas e estratexias relacionadas con distintos tipos e finalidades de lectura. 

▪ Participar en conversacións e debates preparados con antelación sobre temas de interese , 

utilizando as estratexias adecuadas, e producir mensaxes coherentes e con corrección formal 

necesaria para facer posible a comunicación. 

▪ Extraer de forma autónoma a información contida nos documentos referidos á actualidade e á 

cultura en xeral dos países da lingua estranxeira, e os temas relacionados cos intereses e cos 

estudios dos alumnos, anticipando, deducindo datos a partir do contexto. 

▪ Redactar con axuda de material de consulta pertinente textos diversos coa corrección 

sintáctica necesaria para a súa comprensión e utilizalos distintos elementos que aseguren a 

cohesión e a coherencia do texto. 

 

Reflexións sobre a lingua: 
 

▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua, mediante a indución ou dedución das regras 

correspondentes, e utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, 

ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

▪ Transferilo coñecemento das regras de funcionamento da lingua estranxeira a situacións 

novas. 
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▪ Usar de forma autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para 

contrastar conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo erros, 

reformulando normas, expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas novas 

aprendizaxes. 

 

Aspectos socioculturais: 
 

▪ Interpretar trasgos que definen a cultura ou culturas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e mostrar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, artístico, literario, 

etc. e incorporar ese coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 

▪ Amosar acercamento á diversidade social e cultural que se transmite cando se comunica en 

lingua estranxeira e buscar similitudes e diferenzas. 

▪ Desenvolver o interese por valorar positivamente o uso da lingua estranxeira como medio de 

comunicación internacional e para o entendemento dos pobos, e considerar a súa presenza no 

uso das novas tecnoloxías. 

▪ Pulir o coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais que 

transmite a lingua estranxeira. 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade 

autónoma de Galicia). 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Por norma xeral, este departamento propón, como procedemento básico para a avaliación do 

rendemento escolar, a avaliación continua (avaliación das actitudes, comportamentos e todo o 

realizado na aula) , a realización de dúas probas obxectivas escritas y varias redaccións e 

exercicios orais durante cada avaliación dirixidas a determinar o progreso do alumno na 

adquisición de as súas capacidades lingüísticas en francés. Ao longo do curso realizaranse os 

seguintes tipos de avaliación: 

Avaliación inicial: Realizarse a primeira semana do curso e ten a finalidade de saber o grao de 

coñecemento ou implicación do alumno con respecto á materia a estudar. 
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Avaliación continua: Utilizarse para avaliar día a día a aprendizaxe do alumno, os seus 

coñecementos, a súa actitude mediante os instrumentos habituais de avaliación (probas 

obxectivas, tarefas, control da asistencia o puntualidade). 

Avaliación sumativa, e a que permite determinar a nota final, como avaliación globalizadora, 

acadándoa ponderando as notas das avaliacións trimestrais. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 

Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 

Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 

A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo del curso. 
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4º ESO 

 
FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

PROFESOR/A: Isabel Bello Prada 

LIBRO DE TEXTO: TOUS ENSEMBLE 3 

AUTOR: Julien Gauthier, Lidia Parodi, Marina Vallaco 

EDITORIAL : CHAT NOIR/VICENS-VIVES 

ISBN: 978-84-682-1792-5 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

 
O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento 

das seguintes capacidades: 

1. Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación 

habituais ou que conteñan información básica sobre o contorno próximo familiar e social e 

producidas por falantes ou por medios de reprodución e de comunicación. 

2. Utilizar oralmente a lingua estranxeira tanto en interaccións reais e propias da aula, como en 

interaccións simuladas que reproduzan situacións reais e interaccións sociais básicas, 

producindo textos comprensibles e amosando interese por comprender e facerse comprender. 

3. Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación expresadas 

en diferentes tipos de texto, identificando cunha finalidade comunicativa concreta as 

informacións globais e específicas que transmiten os textos. 

4. Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia e que respecten as regras do código 

escrito. 

5. Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados ás 

capacidades e intereses co fin de obter informacións requiridas previamente. 

6. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo como 

elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións propias. 

7. Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira cos propios. 

8. Usar estratexias de aprendizaxe xa aprendidas noutras linguas e desenvolver e ampliar 

outras mediante a comparación e contraste entre as diferentes linguas do currículo. 
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1ª avaliación: repaso de 1º, 2º e 3º da eso e a unidade 4 do libro do alumno. 

2ª avaliación: unidade 5. 

3ª avaliación: unidade 6 

 
1ª Avaliación: UNIDADE 4(Un Concert à ne pas manquer) 

 
CONTIDOS 

 
COMUNICACIÓN: 

 
● A expresión da finalidade 

● Expresar a sorpresa 

● Preguntar e expresar o acordo e o desacordo 

● Expresar a causa 

● Tratar de convencer 

● Poñer condicións 

● Facer unha hipótese en presente 

 
LÉXICO / FONÉTICA: 

 
- A festa da música 

- Os instrumentos de música 

- As consoantes finais (repaso) 

 
GRAMÁTICA: 

 
✔ Os pronomes persoais complemento de obxecto directo (COD) 

✔ Os pronomes persoais complemento de obxecto indirecto (COI) 

✔ Os pronomes despois das preposicións (repaso) 

✔ Expresar a finalidade: pour/afin de + Infinitivo 

✔ Exclamacións e interxecións 

✔ A hipótese en presente 

✔ O presente continuo 

✔ Algúns verbos: comprendre, suivre 

 
CIVILIZACIÓN: 

 
p. 62: Lendas e tradicións bretonas. 

 
TALLER: 

 
P. 64 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS DO CUARTO CURSO 
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CERTIFICACIÓN: 
 

P. 65 

 
2ª Avaliación: UNIDADE 5: Projets de vacances (Proxecto de vacacións) 

 
CONTIDOS 

 
COMUNICACIÓN: 

 
● Falar dun periódico 

● Propñer axuda a alguén e responder 

● Contar algo en imperfecto e en pretérito perfecto composto 

 
LÉXICO / FONÉTICA: 

 
- O xornal 

- Os oficios da prensa 

- As vocais nasais (repaso) 

 
GRAMÁTICA: 

 
✔ Os pronomes persoais complemento de obxecto directo (COD) 

✔ Os pronomes persoais complemento de obxecto indirecto (COI) 

✔ Os pronomes despois das preposicións (repaso) 

✔ Expresar a finalidade: pour/afin de + Infinitivo 

✔ Exclamacións e interxecións 

✔ A hipótese en presente 

✔ O presente continuo 

✔ Algúns verbos: comprendre, suivre 

 
CIVILIZACIÓN: 

 
p. 62: Lendas e tradicións bretonas. 

 
TALLER: 

 
P. 64 

 
CERTIFICACIÓN: 

 
P. 65 
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3ª Avaliación: UNIDADE 6: En cours de français (En clase de francés) 

 
CONTIDOS 

 
COMUNICACIÓN: 

 
● A expresión da finalidade 

● Expresar a sorpresa 

● Preguntar e expresar o acordo e o desacordo 

● Expresar a causa 

● Tratar de convencer 

● Poñer condicións 

● Facer unha hipótese en presente 

 
LÉXICO / FONÉTICA: 

 
- A festa da música 

- Os instrumentos de música 

- As consoantes finais (repaso) 

 
GRAMÁTICA: 

 
✔ Os pronomes persoais complemento de obxecto directo (COD) 

✔ Os pronomes persoais complemento de obxecto indirecto (COI) 

✔ Os pronomes despois das preposicións (repaso) 

✔ Expresar a finalidade: pour/afin de + Infinitivo 

✔ Exclamacións e interxecións 

✔ A hipótese en presente 

✔ O presente continuo 

✔ Algúns verbos: comprendre, suivre 

 
CIVILIZACIÓN: 

 
p. 62: Lendas e tradicións bretonas. 

 
TALLER: 

 
P. 64 

 
CERTIFICACIÓN: 

 
P. 65 
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PROCEDEMENTOS: 

COMPRENSIÓN ORAL 

 
-Comprender e reformular os intercambios orais na radio sen axuda do texto escrito. 

 
-Apreciar e comprender unha canción francesa auténtica. 

 
-Comprensión de mensaxes orais breves. 

-Comprensión global e específica de textos orais auténticos ou pedagóxicos. 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

-Comprender a vida dun grupo musical a través dun cómic. 

 
-Saber ler unha imaxe publicitaria e analizar de maneira crítica. 

 
-Utilizar información sacada de internet para transmitir aos outros a súa paixón pola música, 

polos grupos musicais ou polas cancións francesas. 

-“Pour mieux apprendre une langue: chanter. 

 
-Tomar notas. 

 
-Asociación de fotos e títulos. 

 
-Lectura dun cómic: « Julien a gagné le concours littéraire de son collège » e resposta a unha 

serie de cuestións. 

-Localización nun texto dunha serie de palabras que pertenzan ao mesmo campo semántico: le 

journalisme / le journal. 

-Análise de estruturas lingüísticas e busca da equivalente na lingua materna. 

EXPRESIÓN ORAL 

-Realizar un sondaxe na aula sobre o lugar que ocupa a música na vida de cada un. 

 
-Establecer conversas medio dirixidas e libres en grupos. 

 
-Dala a súa opinión e compara cantantes e grupos. 

 
-Verificar a súa capacidade para facer unha exposición en francés e perde-lo medo a falar en 

público. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 
-Describir a alguén coa axuda dun pronome relativo. 

 
-En grupo, elaboración dun xornal ou unha revista de información xuvenil. 
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-Redacción de títulos para artigos xornalísticos. 

 
-Interese por empregar as TIC para producir textos e presentacións. 

 
ACTITUDES: 

 
-Interese cara ao que pode achegar a lectura. 

 
-Participación activa na creación dun xornal do colexio ou da clase, de maneira que poidan tamén 

expresarse. 

-Interese cara aos descubrimentos históricos ou aventuras dos últimos tempos. 

 
-Comparación das festas francesas coas do propio país. 

 
-Valoración da lingua francesa como medio de comunicación. 

 
DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL: 

 
-Xeracións e gustos musicais, artistas francófonos, Zebda. 

 
-Importancia da música na vida cotián, adolescentes vistos por si mesmos, reflexión sobre a 

publicidade. 

PROCEDEMENTOS : 

 
COMPRENSIÓN ORAL 

 
-Comprender o oral de maneira rápida na primeira escoita. 

 
-Verificar a comprensión oral das diferentes situacións de comunicación oral e as estruturas 

estudadas. 

-Repasar e sintetizar as modificacións da cadea sintáctica, no discurso oral, cando se converten 

en pronome os complementos directos e indirectos en tódalas formas verbais. 

-Comprensión global e específica de textos orais auténticos ou pedagóxicos. 

-Comprensión de mensaxes orais breves. 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

-Comprender a estrutura verbal dos diferentes momentos da acción e describir fotografías 

utilizando estes recursos. 

-Estudar e utilizar as expresións verbais e temporais ligadas aos diferentes momentos da acción 

(pasado recente, presente progresivo e futuro próximo). 

-Repasar e sintetizar as modificacións da cadea sintáctica, no discurso escrito, cando se converten 

en pronome os complementos directos e indirectos en tódalas formas verbais. 
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-Ensinar as expresións habituais e a estrutura dunha carta, dunha postal ou dun correo 

electrónico enviado a un amigo ou a un parente. 

-Comprender a descrición dun problema persoal e a solución ou os consellos dados nunha revista 

xuvenil. 

-Comprensión de información xeral e específica de textos en soporte papel ou informático. 

 
-Localización nun texto dunha serie de palabras que pertenzan ao mesmo campo semántico. 

-Análise de estruturas lingüísticas e busca da equivalente na lingua materna. 

EXPRESIÓN ORAL 

-Favorecer a expresión oral de maneira cada vez mais libre e sobre todo no momento do 

proxecto. 

-Comentar as aventuras deportivas, falar dos deportes de risco en xeral e falar dos seus gustos 

referidos ao deporte. 

-Estudar e utilizar as expresións verbais e temporais ligadas aos diferentes momentos da acción 

(pasado recente, presente progresivo e futuro próximo). 

-Pasar de maneira áxil do oral a escrita e da escrita ao oral (transcricións escritas, lectura en voz 

alta). 

-Realizar unha chamada de teléfono, saber reaccionar nas diferentes situacións de comunicación 

(petición de información, equivocacións, invitacións, conflitos, desculpas) e comprender unha 

mensaxe deixada nun contestador automático. 

-Relatar as palabras doutra persoa ou dicir lle a alguén que faga algo. 

 
-Gravar ou expor un extracto dun programa de radio sobre o tema “Bien dans sa peau” (a gusto 

cun mesmo). 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 
-Encamiñar á expresión escrita primeiro guiada e despois mais libre, pasando tódalas etapas (a 

copia intelixente, a redacción imitando un estilo dado, a creación sen límites). 

-Dar a súa opinión e argumentar un tema conflitivo (por exemplo o teléfono móbil). 

 
-Escribir unha carta, unha postal ou correo electrónico a un amigo ou a un parente. 

 
-Utilizar correctamente os pronomes persoais de complemento directo e indirecto. 

 
-Produción de textos escritos sinxelos. 

 
-Volver a empregar tódolos tempos estudados. 
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-Realización de exercicios de asociación 

 
-Transformación de frases segundo o modelo. 

 
ACTITUDES: 

 
-Interese cara a todo o que se poida aprender dos acontecementos pasados. 

 
-Toma de conciencia dos cambios que o tempo produce na nosa personalidade e no noso corpo. 

 
-Interese polos personaxes que emprenden aventuras na nosa época. 

 
-Respecto cara ás persoas que veñen doutros países e polas achegas culturais que nos poden 

ofrecer. 

-Coñecemento dos lugares emblemáticos de Francia e comparación cos do propio país. 

 
DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL: 

 
-Hábitos e psicoloxía dos mozos: preocupación polas aparencias, necesidade de comunicación. 

 
PROCEDEMENTOS: 

COMPRENSIÓN ORAL 

 
-Verificar as capacidades de comprensión oral adquiridas polos alumnos sen apoio escrito na 

primeira escoita. 

- Axudar a un inspector a resolver un enigma de policías, nun edificio, a partir de testemuñas 

gravadas dos oito sospeitosos e o da vítima. 

- Apreciar xogos de palabras humorísticos de forma oral sentindo os efectos que provocan os 

distintos tipos de consoantes: consoantes que fregan ou que estalan. 

-Comprensión global e específica de textos orais auténticos ou pedagóxicos. 

 
-Comprensión de mensaxes orais sinxelas e breves. 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

-Empregar algúns adverbios de cantidade observando e tendo en conta as diferenzas entre “très” 

e “beaucoup”. 

-Comprender un artigo dunha revista que explica como adestra un equipo olímpico de natación 

sincronizada. 

-Crear un poema seguindo un modelo. 

 
-Resolver encrucillados e xogos de vocabulario. 
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-Axudar a un inspector a resolver un enigma nun edificio, a partir de testemuñas gravadas 

escritas dos oito sospeitosos e o da vítima. 

-Apreciar xogos de palabras humorísticos de forma oral escrita sentindo os efectos que provocan 

os distintos tipos de consoantes: consoantes que fregan ou que estalan. 

EXPRESIÓN ORAL 

 
-Observación de fotografías e resposta a cuestións concretas empregando as estruturas 

gramaticais e vocabulario da sección. 

-Descrición de ilustracións. 

 
-Participación en situacións de comunicación con pronuncia e entoación axeitadas. 

 
-Produción de textos orais sinxelos. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

-Medir os progresos ao final deste módulo 6 de todo o ano cos exercicios de “Tester vos 

compétences” (verificar as competencias). 

-Avaliar as capacidades dos alumnos para presentarse aos primeiros exames internacionais de 

francés. 

-Realización de exercicios de asociación. 

 
-Transformación de frases segundo o modelo. 

 
-Construción de pequenos relatos en pasado. 

 
-Produción de mensaxes orais sinxelas. 

 
ACTITUDES: 

 
-Toma de conciencia de que o francés non se emprega só no territorio europeo, senón que hai 

outros países nos cinco continentes que o empregan para comunicarse. 

-Interese por coñecer que territorios abarca a República francesa. 

 
-Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse con rapaces doutros 

lugares: (chat, correo electrónico) e para aprender costumes e aspectos culturais dos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

DIMENSIÓN SOCIAL E CULTURAL: 

 
-Industria da alimentación. 

 
-Benestar psicolóxico. 
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-Lóxica e facilidade de dedución. 

 
-Espírito de equipo no deporte. 

 
-Creatividade. 

 
CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 
Ademáis dos contidos mínimos mais básico indicados para os cursos anteriores. 

-Saber producir mensaxes sinxelas, orais e escritas, cun grao de corrección aceptable. 

 
-Dominalos mecanismos morfosintácticos adecuados para facer frases correctas e lóxicas. 

 
-Vocabulario: familia, vivenda, lugares, profesións, deportes, ocio, transportes, medio ambiente, 

medios de comunicación... 

-Utilización dos pronomes relativos simples. 

 
-Redactar relatos curtos en presente, pasado, imperfecto e futuro 

 
-Comprensión global ou específica de documentos. 

 
-Maior corrección e fluidez na lingua falada. 

 
-Expresala obriga. 

 
-Verbos: o presente de indicativo, o pasado e o futuro simple. 

 
-Todos aqueles elementos morfosintácticos máis elementais: (interrogación, negación emprego de 

artigos, feminino...) 

-Identificación e pronuncia de sons máis básicos en francés. 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
O obxectivo fundamental da práctica metodolóxica é o desenvolvemento dunha competencia 

comunicativa mediante a adquisición de destrezas produtivas (expresión oral e escrita) e 

receptivas (comprensión oral e escrita), baseadas na interacción ou mediación. 

As actividades de aprendizaxe constituirán o núcleo de planificación didáctica e nelas 

integraranse os obxectivos, os contidos e a avaliación que conforman as distintas unidades de 

programación. Proporanse actividades que permitan ó alumno a adquisición dunha competencia 

comunicativa o que implica traballar os bloques seguintes: escoitar, ler, escribir e falar. 

Na planificación das actividades teranse en conta unha serie de criterios: 

 
-Os coñecementos previos dos alumnos. 
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-A necesidade de adaptar a temporalización da práctica metodolóxica ó ritmo de aprendizaxe dos 

alumnos. 

-A necesidade de fomentala lectura. 

 
-A necesidade de fomentala interdisciplinariedade. 

 
-O erro forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
O instrumento básico de traballo son: o libro de texto, o caderno de exercicios o CD e a cinta 

de vídeo. Utilizarase material adicional que posibilite incrementalo interese e a motivación dos 

alumnos (xogos, películas, cancións e actividades multimedia) adaptados ó seu nivel, así como 

material de reforzo ou adecuado ás necesidades dos alumnos que presenten dificultades e, como 

material complementario: 

-Fichas elaboradas polo profesor. 

 
-Libros de lectura recomendada. 

 
-Documentos auténticos: artigos de periódicos ou revistas e ilustracións ou mapas. 

 
-Dicionarios ilustrados ou en soporte multimedia. 

 
Realizaranse lecturas guiadas de cómics, breves historias ou libros en soporte papel ou 

informático, previamente seleccionados e adaptados ó nivel do alumno. 

Realizaranse actividades na aula de informática co fin sistematizalos contidos traballados na 

aula. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Habilidades comunicativas: 
 

▪ Extraer informacións globais e específicas nas mensaxes orais emitidas polos compañeiros, o 

profesor ou polos medios de comunicación, recoñecelas estratexias comunicativas utilizadas 

polos interlocutores e nos textos escritos auténticos que versen sobre temas de interese xeral, 

e utilizar destrezas e estratexias relacionadas con distintos tipos e finalidades de lectura. 

▪ Participar en conversacións e debates preparados con antelación sobre temas de interese , 

utilizando as estratexias adecuadas, e producir mensaxes coherentes e con corrección formal 

necesaria para facer posible a comunicación. 

▪ Extraer de forma autónoma a información contida nos documentos referidos á actualidade e á 

cultura en xeral dos países da lingua estranxeira, e os temas relacionados cos intereses e cos 

estudios dos alumnos, anticipando, deducindo datos a partir do contexto. 

▪ Redactar con axuda de material de consulta pertinente textos diversos coa corrección 

sintáctica necesaria para a súa comprensión e utilizalos distintos elementos que aseguren a 

cohesión e a coherencia do texto. 
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Reflexións sobre a lingua: 

 
▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua, mediante a indución ou dedución das regras 

correspondentes, e utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, 

ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

▪ Transferilo coñecemento das regras de funcionamento da lingua estranxeira a situacións 

novas. 

▪ Usar de forma autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para 

contrastar conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo erros, 

reformulando normas, expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas novas 

aprendizaxes. 

 
Aspectos socioculturais: 

 
▪ Interpretar trasgos que definen a cultura ou culturas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e mostrar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, artístico, literario, 

etc. e incorporar ese coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 

▪ Amosar acercamento á diversidade social e cultural que se transmite cando se comunica en 

lingua estranxeira e buscar similitudes e diferenzas. 

▪ Desenvolver o interese por valorar positivamente o uso da lingua estranxeira como medio de 

comunicación internacional e para o entendemento dos pobos, e considerar a súa presenza no 

uso das novas tecnoloxías. 

▪ Pulir o coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais que 

transmite a lingua estranxeira. 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade 

autónoma de Galicia). 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Por norma xeral, este departamento propón, como procedemento básico para a avaliación do 

rendemento escolar, a avaliación continua (avaliación das actitudes, comportamentos e todo o 
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realizado na aula) , a realización de dúas probas obxectivas escritas y varias redaccións e 

exercicios orais durante cada avaliación dirixidas a determinar o progreso do alumno na 

adquisición de as súas capacidades lingüísticas en francés. Ao longo do curso realizaranse os 

seguintes tipos de avaliación: 

Avaliación inicial: Realizarse a primeira semana do curso e ten a finalidade de saber o grao de 

coñecemento ou implicación do alumno con respecto á materia a estudar. 

Avaliación continua: Utilizarse para avaliar día a día a aprendizaxe do alumno, os seus 

coñecementos, a súa actitude mediante os instrumentos habituais de avaliación (probas 

obxectivas, tarefas, control da asistencia o puntualidade). 

Avaliación sumativa, e a que permite determinar a nota final, como avaliación globalizadora, 

acadándoa ponderando as notas das avaliacións trimestrais. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 

Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 

Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 
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A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo del curso 
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1º BACHARELATO 

 
FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

PROFESOR/A Isabel Bello Prada 

LIBRO DE TEXTO:GÉNÉRATION LYCÉE 1 

AUTOR:MARIE-NOËLLE COCTON, P. Dauda, L. Giachino, C. Baracco 

EDITORIAL: SANTILLANA 

 

 
OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

▪ Utilizala lingua estranxeira de forma oral e escrita, co fin de comunicarse con fluidez e 

corrección, mediante o uso de estratexias adecuadas. 

▪ Comprender e utilizar criticamente textos orais, escritos e visuais emitidos en situacións 

de comunicación habitual e polos medios de comunicación. 

▪ Ler de maneira autónoma textos de temática xeral ou adecuados ós intereses dos 

alumnos, comprendelos elementos esenciais e captala súa función e organización 

discursiva. 

▪ Utilizar estratexias de comprensión que permitan inferir significados de léxico descoñecido 

a través do contexto, o seu propio coñecemento do mundo e aspectos sociolingüísticos 

tales como a formación de palabras, prefixos e sufixos, sinónimos e antónimos, etc. 

▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, co fin de 

melloralas producións propias e comprendelas alleas, en situacións cada vez máis variadas 

e imprevistas. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, utilizando recursos autónomos, 

baseados na observación, corrección e avaliación, co fin de coñecer en todo momento o 

estado de aprendizaxe e de continuar no futuro co estudio da lingua estranxeira. 

▪ Reflexionar sobre o funcionamento das linguas, establecendo paralelismos e contrastes 

entre as linguas coñecidas e a lingua estranxeira. 

▪ Desenvolvela imaxinación, a sensibilidade e a creatividade no uso e aprendizaxe da lingua 

estranxeira. 

▪ Aprecialo valor da lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e a 

outras culturas, facilitando deste maneira a comprensión da lingua e da cultura propias 

▪ Coñecelos aspectos fundamentais do medio sociocultural da lingua estranxeira, co fin de 

conseguir unha mellor comunicación e unha mellor interpretación das diferentes culturas, 

na procura dun mellor entendemento internacional. 

▪ Reflexionar sobre os parecidos e as diferenzas entre as diversas culturas e desenvolver 

respecto por elas, na procura dunha maior tolerancia entre os pobos. 



154 
 

CONTIDOS (UNIDADES DIDÁCTICAS) REPARTIDOS POR AVALIACIÓN 

 
GÉNÉRATION LYCÉE está diriXido aos alumnos de Bacharelato. 

O percorrido de aprendizaxe do manual organizase en cutro etapas: 

1. Je découvre: descubrimento do material lingüístico e sociocultural; 

desenvolvemento das competencias de comprensión (oral e escrita). 

2. Je mémorise: sistematización dos contidos lexicales e fonéticos. 

3. Je m’entraîne: sistematización dos contidos morfosintácticos. 

4. Je m’exprime: reempleo e produción (oral e escrita). 

 

Os contidos de cada unidade repartense entre o libro do alumno e o caderno de 

actividades. Todo o material doLivre de l’élève está concebido para ser utilizado na clase, 

mentres que o Cahier d’exercices está previsto para un uso individual na casa. 

O libro de texto de francés “Génération Lycée 1” é novo e abarca os niveis A1 e A2 que 

son os que corresponden co nivel que se quere adquirir en 1º de bacharelato. Este 

manual consta de 10 unidades que trataremos de repartir de maneira equitativa nos tres 

trimestres que forman o curso escolar. O reparto será o seguinte: 

1ª AVALIACIÓN: Unidades 1 e 2. 

 
(a temporalización dependerá da extensión dostrimestres segundo o curso) 

UNIDADE 1: 

1.  DESCUBRO: COMPRENDER 

Diálogo: Inscripción na biblioteca 

Conversa: Encontro na rúa. 

Carta: unha adolescente preséntase. 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● Países e Nacionalidades. 

● Animais domésticos 

● Días da semana. 

● Meses do ano 

● Números do 0 ao 69 

● Familia (1) 

 
FONÉTICA: 

● Acento tónico 

● Artigos: un/une e le/les 

 
3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Pronomes persoais (suxeito) 

● Os verbos: Être e Avoir 

● Artigos determinados e indeterminados 

● Formación do feminino (1) 
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● Formación do plural (1) 

● Determinantes posesivos 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Contactar: saudar, preguntar e dicir como vai/está un 

● Presentarse e presentar a alguen 

● Preguntar e dicir a data 

 

UNIDADE 2: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Interaccón: xogo televisado 

Diálogo: control de equipaxe nun aeroporto 

Blog adolescentes 

Ficha de identidade 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● Profesións 

● Algúns obxectos 

● A ficha de identidade 

 
FONÉTICA: 

● A “liaison” 

● A elisión 

● Entoación ascendente e descendente. 

 
3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Formación do feminino (2) 

● Frase interrogativa 

● Qu’est-ce que c’est? / Qui est-ce? 

● Frase negativa (1) 

● C’est / Il est 

● Verbos do primeiro grupo 

● Os verbos Aller eVenir 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Preguntar e contestar con educación 

● Preguntar información persoal 
 

Despois destas dúas unidades hai unha sección chamada “Atelier video” é dicir taller de vídeo e 

outra chamada “tâche finale”, tarefa final que servirán para desenvolver as capacidades e 

destrezas traballadas ao longo das unidades anteriores, aprender a traballar en grupo, 

oralmente... e co fin de preparar o exame do DELF (diplôme d’études en langue 

française-diploma de estudos en lingua francesa) 
 

Taller vídeo: “Que guapo é!” 

Tarefa final: o ranking das personalidades francófonas. 
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2ª AVALIACIÓN: Unidades 3 e 4. 

 
(a temporalización dependerá da extensión dostrimestres segundo o curso) 

UNIDADE 3: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Diálogo: “Que é dos veciños!” 

Conversas telefónicas 

Mensaxes no contestador 

Escribir un SMS 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● O aspecto físico 

● O carater 

● As preposicións de lugar (1) 

● Os números a partir de 70 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [Ə] / [e] / [ε] 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Formación do feminino (3) 

● Artigos contractos 

● Pronomes persoais tónicos 

● Pronome suxeito “on” (on=nous) 

● Adverbios interrogativos 

● Os números 

● Preposicións de lugar 

● Verbos en –IR (2º grupo) 

● Verbo faire 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Describir o aspecto físico e o carácter 

● Falar por teléfono 

 
UNIDADE 4: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Diálogo: A clase e o ocio 

Foro sobre o ocio 

Blog dunha alumna do instituto 

Conversación telefónica 

Presentación dun espectáculo 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● O ocio 

● Actividades cotiás 

● Materias 
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● O tempo e a hora 

● A frecuencia 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [u] / [y] 

 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Os adxectivos interrogativos 

● Os números ordinais 

● A hora 

● Os pronomes persoais COD 

● Os verbos pronominais 

● Os verbos do primeiro grupo en –e_er, -é_er, -eler, -eter 

● O verbo prendre 

 
EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Falar dos seus gustos e preferencias 

● Describir a súa xornada 

 
Despois destas dúas unidades hai unha sección chamada “Atelier video” é dicir taller de vídeo e 

outra chamada “tâche finale”, tarefa final que servirán para desenvolver as capacidades e 

destrezas traballadas ao longo das unidades anteriores, aprender a traballar en grupo, 

oralmente... e co fin de preparar o exame do DELF (diplôme d’études en langue 

française-diploma de estudos en lingua francesa) 
 

Taller vídeo: “Isto é moi guay!” 

Tarefa final: a fotonovela da miña xornada. 

 
 

3ª AVALIACIÓN: Unidade 5. 

 
(a temporalización dependerá da extensión dostrimestres segundo o curso) 

 
UNIDADE 5: 

 
1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Diálogo na tenda dos comerciantes 

Programa de festividades 

Intercambio de mensaxes de texto 

Receita de cociña 

 
 

2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● Alimentos 

● Cantidades 

● Comercios e comerciantes 

● Preguntar e dicir o prezo 

● Os servicios 
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● Medios de pagamento 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [ã] / [an] 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Formación do feminino (3) 

● Artigos contractos 

● Pronomes persoais tónicos 

● Pronome suxeito “on” (on=nous) 

● Adverbios interrogativos 

● Os números 

● Preposicións de lugar 

● Verbos en –IR (2º grupo) 

● Verbo faire 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Describir o aspecto físico e o carácter 

● Falar por teléfono. 

 
 

 
Procedementos: Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes das mensaxes, gravados ou de viva voz, que 

conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente estructurada (p. e. sobre como 

utilizar unha máquina ou dispositivo de uso cotián), sempre que poda volver a escoitar o dito o 

pedir confirmación. 

2. Entende o que se di en transaccións xestións cotiás y estructuradas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros educativos), e os puntos principais e a información 

relevante cando se lle fala directamente en situacións menos habituais (p. e. se xurde algún 

problema mentres viaxa), sempre que poda volver a escoitar o dito. 

3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, opinións xustificadas e claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotiás ou de interese persoal, así como a expresión de 

sentimentos sobre aspectos concretos de temas habituais ou de actualidade. 

4. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información relevante 

de carácter habitual e predecible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo, sempre que poida 

pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore, algo que xa se dixo. 

5. Distingue, con apoyo visual ou escrito, o sentido xeral e as ideas máis importantes en 

presentacións ben estructuradas e de exposición lenta e clara sobre temas coñecidos ou do seu 

interese nos ámbitos persoal e educativo. 
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6. Identifica os aspectos máis importantes de programas informativos, documentais e entrevistas 

en televisión, así como o esencial de anuncios publicitarios e programas de entretemento, cando 

o discurso esté ben estructurado e articulado con claridade nunha variedade estándar da lingua, e 

co apoio da imaxe. 

 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interación 

 
1. Realiza presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual (p. e. transparencias, 

posters ou outro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos do seu 

interese, organizando a información básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns 

exemplos, e respondendo a preguntas sinxelas dos ointes sobre o tema tratado. 

2. Desenvolvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe ou estancia noutros países por motivos personais ou 

educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións coas 

autoridades, saúde, ocio). 

3. Participa en conversacións informales, cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia información e expresa xustifica opinións brevemente; 

narra e describe feitos ocurridos no pasado ou plans de futuro; fai suxerencias; pide e da 

indicacións ou instrucións; expresa   xustifica sentimentos de maneira sinxela, e describe con 

certo detalle aspectos concretos de temas de actualidade ou de interese persoal ou educativo. 

4. Toma parte en conversacións formais ou entrevistas de carácter académico ou ocupacional, 

sobre temas moi habituais nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos 

concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, plantexando de 

maneira e con claridadeos seus puntos de vista, e xustificando brevemente as súas accións, 

opinións e planes. 

 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou de 

programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia no entorno público e educativo. 

2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos do seu 

interese persoal ou académico (p. e. sobre cursos, prácticas ou becas). 

3. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluindo foros online ou blogs, na 

que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian 

información e opinións sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
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4. Entende o suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional ou comercial sobre 

asuntos que poden xurdir mentres organiza ou realiza unha viaxe ao extranxeiro (p. e. 

confirmación ou cambio de reserva de billetes de avión ou aloxamento). 

 

 
5. Identifica a información máis importante en textos periodísticos en calquera soporte, breves e 

ben estructurados e que traten de temas xerais ou coñecidos, e capta as ideas principais de 

artigos divulgativos sinxelos sobre temas do seu interese. 

6. Entende información específica relevante en páxinas Web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou co seus intereses. 

 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interación 

1. Completa un cuestionario coa información persoal, académica ou ocupacional (p. e. para 

participar nun campo arqueolóxico de verán). 

2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte (p. e. en Twitter 

ou Facebook), nos que solicita e transmite información opinións sinxelas, respetando as 

convencións e normas de cortesía e da etiqueta. 

3. Escribe, nun formato convencional, informes moi breves e sinxelosnos que da información 

esencial sobre un tema académico, facendo breves descripcións e narrando acontecementos 

seguindo unha estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e 

sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias pasadas (p. e. unha viaxe); e 

intercambia información e opinións sobre temas concretos nas súa áreas de interese persoal ou 

educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, na que pide ou da información, ou solicita un servizo, observando as convencións 

formais e normas de cortesía máis comunesneste tipo de textos. 

 

 
Actitudes: 

 
-Interese por pronunciar correctamente os sons franceses. 

 

-Recoñecemento da lingua francesa como instrumento de comunicación na aula. 
 

-Interese por mantelo orden e o rigor na realización das tarefas encomendadas. 
 

-Participación activa e responsable nas tarefas de grupo. 
 

-Interese por facerse comprender en francés e por intercambiar información en francés. 
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-Valoración crítica dos modos de vida nos diferentes países francófonos. 

 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 
● Actos de comunicación nos que se empregarán frases congruentes e correctas: 

-Expresión de gustos, preferencias e opinións. 

 
-Descrición de persoas, situacións ou estados anímicos. 

 
-Saber contar experiencias. 

 
-Expresala causa e a finalidade. 

 
-Redactar cartas formais e informais (pedir unha información) 

 
● Obtención de información global e específica de textos orais e escritos con fines 

especificativos: identificación de ideas principais, comprobación de datos previos, opinar 

sobre as ideas contidas nun texto, discutir. 

● Audición comprensiva de mensaxes emitidos por diferentes fontes. 

● Interacción oral con outras persoas. 

● Coñecelos modos de vida e costumes dos países nos que se fala a lingua estranxeira. 

● Algunhas nocións da xeografía de Francia. 

● Verbos regulares en presente, imperfecto, futuro, condicional, pretérito perfecto e 

imperativo. 

● Verbos irregulares de uso máis frecuente así como os sinalados polo profesor, conxugados 

nos tempos e modos sinalados no anterior parágrafo. 

● Pasado recente e futuro próximo. 

● Noción de xénero e número. Concordancias. 

● Determinantes, adxectivos, pronomes : formas e funcións na frase. 

● Adverbios e preposicións: emprego. 

● Encadeamento das ideas: oposición, causa, consecuencia e finalidade. 

● Expresión da obriga; o subxuntivo (verbos sinalados polo profesor) 

 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
O obxectivo fundamental da práctica metodolóxica é o desenvolvemento dunha competencia 

comunicativa mediante a adquisición de destrezas produtivas (expresión oral e escrita) e 

receptivas (comprensión oral e escrita), baseadas na interacción ou mediación. 

As actividades de aprendizaxe constituirán o núcleo de planificación didáctica e nelas 

integraranse os obxectivos, os contidos e a avaliación que conforman as distintas unidades de 
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programación. Proporanse actividades que permitan ó alumno a adquisición dunha competencia 

comunicativa o que implica traballar os bloques seguintes: escoitar, ler, escribir e falar. 

 

 

Na planificación das actividades teranse en conta unha serie de criterios: 

 
-Os coñecementos previos dos alumnos. 

 
-A necesidade de adaptar a temporalización da práctica metodolóxica ao ritmo de aprendizaxe 

dos alumnos. 

-A necesidade de fomentala interacción referente a participación en conversas, debate e xogos. 

 
-A necesidade de fomentala produción: elaboración de proxectos. 

 
-A necesidade de fomentala lectura. 

 
-A necesidade de fomentala interdisciplinaridade. 

 
-O erro forma parte do proceso de ensino- aprendizaxe. 

 
GÉNÉRATION LYCÉE vai dirixido aos alumnos de Bacharelato. 

 

O percorrido da aprendizaxe do manual organizase en catro etapas: 
 

1. Je découvre: descubrimento do material lingüístico e sociocultural; desenvolvemento das 

competencias de comprensión (oral e escrita). 

2. Je mémorise: sistematización dos contidos lexicais e fonéticos. 
 

3. Je m’entraîne: sistematización dos contidos morfosintácticos. 
 

4. Je m’exprime: reempleo e produción (oral e escrita). 
 

Culture – Cada dúas unidades, unha doble páxina de cultura reforza a asimilación dos contidos e 

o diálogo intercultural mediante unha serie de actividades de dificultade crecente: preguntas de 

verdadeiro/falso, preguntas abertas, actividades de búsqueda de información en Internet e 

confrontación coa realidade do país dos alumnos. 

Atelier vidéo– Cada dúas unidades, retomanse os contidos lingüísticos e culturais a través de 

actividades articuladas en dúas seccións: 

• Vidéo – 5vídeos (para cada nivel), ao fío das unidades, rodados especialmente 

paraGÉNÉRATION LYCÉE, pero con todo o sabor do auténtico. Estes vídeos pódense 

visionar con ou sin subtítulos e propoñen, en contexto auténticos e divertidos, o léxico, as 

estructuras gramaticais os actos da fala estudados; van acompañados de exercicios de 

comprensión e produción. 
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• Tâche finale – Como colofón dunha fase de aprendizaxe, a tarea final propón ao alumno 

ir máis alá da pura aprendizaxe lingüística e do emprego do francés «en situación», para 

levar a cabo tarefas máis colaborativas e aínda máis auténticas. Os alumnos deben 

reinvertir o adquirido (lingua, cultura, competencias e estratexias) en proxectos colectivos 

que necesitan da competencia social e cívica, así como da competencia do sentido de 

iniciativa e espíritu emprendedor. Cada proxecto ten unha finalidade práctica, é fácilmente 

realizable, require un tempo razoable e pone en xogo a integración de competencias 

lingüísticas y extralingüísticas. 

 

 
Os contidos de cada unidade repartense entre o libro do alumno e o caderno de actividades. Todo 

o material do Livre de l’élève está concebido para ser utilizado na clase, mentres que o Cahier 

d’exercices está previsto para un uso individual na casa. 

Material complementario para a clase: 
 

-O libro e o caderno teñen tamén unha versión dixital interactiva, que dinamizará a clase grazas á 

proyeción nunha pizarra interactiva (PDI). 

-La navegación por el método es muy cómoda y con un simple clic, el profesor podrá enfocar el 

documento o la actividad que le interese, acceder al audio correspondiente, -al vídeo en su caso, 

a las soluciones. 

-Todas as actividades do Libro do alumno e os exercicios do Caderno poderánse realizar todos de 

maneira interactiva, aparecendo as solucións conforme se va contestando, para favorecer os 

reflexos de auto-correción e co-evaluación. 

-Fichas de repaso o de adquisición de contidos novos elaboradas polo profesor. 

 
-Libros de lectura de autores clásicos e actuais da literatura francófona. 

 
-Documentos auténticos: artigos de periódicos ou revistas e ilustracións ou mapas. 

 
-Dicionarios ilustrados ou en soporte multimedia. 

 
Intentarase sacalo máximo proveito dos recursos dispoñibles no centro: pantalla dixital, aula 

de informática e medios audiovisuais, fomentando a utilización autónoma por parte do alumnado 

de materiais de consulta, co fin de que aprendan a resolvelas dificultades no uso da lingua de 

maneira autónoma. 

As situacións de comunicación que se propoñen deben ser próximas aos intereses inmediatos 

do alumnado e relacionadas coa realidade actual. Deste xeito, as intencións comunicativas e os 

tipos de discurso selecciónanse, gradúanse atendendo á súa funcionalidade: referidas a aspectos 

concretos da realidade e do seu interese (profesional e persoal). 
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Tratarase de fomentala práctica metodolóxica utilizando estratexias que permitan a obtención 

dunha maior fluidez e corrección na lingua oral.Traballaranse textos de tipo conversa así como 

narrativos e descritivos. Iniciarase o contacto coa literatura francófona tomando como punto de 

referencia autores de actualidade para traballar contidos da programación, sobre todo Molière que 

é un autor de varias obras teatrais que vimos representada en Ourense. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
Habilidades comunicativas: 

 
▪ Extraer informacións globais e específicas nas mensaxes orais emitidas polos compañeiros, o 

profesor ou polos medios de comunicación, recoñecelas estratexias comunicativas utilizadas 

polos interlocutores e nos textos escritos auténticos que versen sobre temas de interese xeral, 

e utilizar destrezas e estratexias relacionadas con distintos tipos e finalidades de lectura. 

▪ Participar en conversacións e debates preparados con antelación sobre temas de interese , 

utilizando as estratexias adecuadas, e producir mensaxes coherentes e con corrección formal 

necesaria para facer posible a comunicación. 

▪ Extraer de forma autónoma a información contida nos documentos referidos á actualidade e á 

cultura en xeral dos países da lingua estranxeira, e os temas relacionados cos intereses e cos 

estudios dos alumnos, anticipando, deducindo datos a partir do contexto. 

▪ Redactar con axuda de material de consulta pertinente textos diversos coa corrección 

sintáctica necesaria para a súa comprensión e utilizalos distintos elementos que aseguren a 

cohesión e a coherencia do texto. 

 
Reflexións sobre a lingua: 

 
▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua, mediante a indución ou dedución das regras 

correspondentes, e utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, 

ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

▪ Transferilo coñecemento das regras de funcionamento da lingua estranxeira a situacións 

novas. 

▪ Usar de forma autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para 

contrastar conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo erros, 

reformulando normas, expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas novas 

aprendizaxes. 

 
Aspectos socioculturais: 

 
▪ Interpretar trasgos que definen a cultura ou culturas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e mostrar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, artístico, literario, 
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etc. e incorporar ese coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 

▪ Amosar acercamento á diversidade social e cultural que se transmite cando se comunica en 

lingua estranxeira e buscar similitudes e diferenzas. 

▪ Desenvolver o interese por valorar positivamente o uso da lingua estranxeira como medio de 

comunicación internacional e para o entendemento dos pobos, e considerar a súa presenza no 

uso das novas tecnoloxías. 

▪ Pulir o coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais que 

transmite a lingua estranxeira. 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade 

autónoma de Galicia) 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Material de referencia para as clases: 

 
-O libro de texto, o caderno de exercicios e o CD. 

Material complementario: 

-Fichas de explicación e actividades complementarias facilitadas polo profesor. 

 
-Documentos auténticos (películas, documentais, artigos de revistas e de xornais) 

 
-Documentos ou fragmentos extraídos de libros pertencentes a coleccións da literatura francófona 

elixidos polo profesor así como outro tipo de lecturas máis lúdicas como os cómics tanto na aula 

de clase como os recursos dispoñibles na biblioteca ou no departamento de francés. 

-Dicionarios. 

 
-Mapas, cartas, encrucillados, sopas de letras, xogos rompe xeo (ao principio de curso)... 

Recursos didácticos: 

-Medios audiovisuais e informáticos: DVD, Vídeos sobre rexións e costumes francófonas e páxinas 

de internet pensadas exclusivamente para o ensino - aprendizaxe da lingua estranxeira. 
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-Películas e series francesas. 

 
-Lecturas. 

 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRA - ESCOLARES PREVISTAS 

 
Realizaranse actividades extra - escolares e complementarias de carácter lúdico que teñan 

relación coa lingua estranxeira: 

-Organizar talleres de poesía. 

 
-Ver películas en versión orixinal, adaptadas ao nivel dos alumnos. 

 
-Asistir a representacións teatrais de autores franceses ou en francés, sempre e cando as 

circunstancias o permitan. 

-Participar en concursos de redaccións ou exposicións de traballo relacionados con 

acontecementos propios da francofonía. 

-Fomentar a participación en estadías no estranxeiro (a través de convocatorias da Consellería de 

Educación). 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Adoptaranse as medidas que se consideren oportunas para adecuala intervención pedagóxica ás 

necesidades específicas do alumnado. Tanto no caso de alumnado con dificultades para seguilo 

currículo establecido como doutros que presenten determinadas dificultades sensoriais ou como 

noutros casos que se poidan detectar, tratarase de fomentala colaboración e a solidariedade sobre 

todo no se refire a non permitir que se emitan xuízos negativos sobre a capacidade de 

comprensión ou de produción dos alumnos. 

Outras medidas: 

 
-Determinar o nivel previo de coñecementos dos alumnos, a través de test de avaliación inicial. 

 
-Proporcionar actividades de reforzo ou de ampliación, tendo en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe. 

-Prever para un mesmo contido varias actividades de menor a maior dificultade. 

 
-Potenciar o uso da linguaxe oral, plástica e iconográfica. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 

Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 

Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 

A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo del curso 
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2º BACHARELATO 

 
FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

PROFESOR/A Isabel Bello Prada 

LIBRO DE TEXTO:GÉNÉRATION LYCÉE 1 

AUTOR:MARIE-NOËLLE COCTON, P. Dauda, L. Giachino, C. Baracco 

EDITORIAL: SANTILLANA 

 

 
OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

▪ Utilizala lingua estranxeira de forma oral e escrita, co fin de comunicarse con fluidez e 

corrección, mediante o uso de estratexias adecuadas. 

▪ Comprender e utilizar criticamente textos orais, escritos e visuais emitidos en situacións 

de comunicación habitual e polos medios de comunicación. 

▪ Ler de maneira autónoma textos de temática xeral ou adecuados ós intereses dos 

alumnos, comprendelos elementos esenciais e captala súa función e organización 

discursiva. 

▪ Utilizar estratexias de comprensión que permitan inferir significados de léxico descoñecido 

a través do contexto, o seu propio coñecemento do mundo e aspectos sociolingüísticos 

tales como a formación de palabras, prefixos e sufixos, sinónimos e antónimos, etc. 

▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, co fin de 

melloralas producións propias e comprendelas alleas, en situacións cada vez máis variadas 

e imprevistas. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, utilizando recursos autónomos, 

baseados na observación, corrección e avaliación, co fin de coñecer en todo momento o 

estado de aprendizaxe e de continuar no futuro co estudio da lingua estranxeira. 

▪ Reflexionar sobre o funcionamento das linguas, establecendo paralelismos e contrastes 

entre as linguas coñecidas e a lingua estranxeira. 

▪ Desenvolvela imaxinación, a sensibilidade e a creatividade no uso e aprendizaxe da lingua 

estranxeira. 

▪ Aprecialo valor da lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e a 

outras culturas, facilitando deste maneira a comprensión da lingua e da cultura propias 

▪ Coñecelos aspectos fundamentais do medio sociocultural da lingua estranxeira, co fin de 

conseguir unha mellor comunicación e unha mellor interpretación das diferentes culturas, 

na procura dun mellor entendemento internacional. 

▪ Reflexionar sobre os parecidos e as diferenzas entre as diversas culturas e desenvolver 

respecto por elas, na procura dunha maior tolerancia entre os pobos. 
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CONTIDOS (UNIDADES DIDÁCTICAS) REPARTIDOS POR AVALIACIÓN 

 
GÉNÉRATION LYCÉE está diriXido aos alumnos de Bacharelato. 

O percorrido de aprendizaxe do manual organizase en cutro etapas: 

5. Je découvre: descubrimento do material lingüístico e sociocultural; 

desenvolvemento das competencias de comprensión (oral e escrita). 

6. Je mémorise: sistematización dos contidos lexicales e fonéticos. 

7. Je m’entraîne: sistematización dos contidos morfosintácticos. 

8. Je m’exprime: reempleo e produción (oral e escrita). 

 

Os contidos de cada unidade repartense entre o libro do alumno e o caderno de 

actividades. Todo o material do Livre de l’élève está concebido para ser utilizado na 

clase, mentres que o Cahier d’exercices está previsto para un uso individual na casa. 

O libro de texto de francés “Génération Lycée 1” é novo e abarca os niveis A1 e A2 que 

son os que corresponden co nivel que se quere adquirir en 1º de bacharelato. Este 

manual consta de 10 unidades que trataremos de repartir de maneira equitativa nos 

dous cursos de Bacharelato. 

Os contidos mínimos exixibles para 2º de bacharelato serán integrados nos tres 

trimestres do curso formando parte da unidade que corresponda segundo a semellanza 

dos contidos o a correlación destes. 

O reparto será o seguinte: 

 

1ª AVALIACIÓN: Unidades 6 e 7. 

 
(a temporalización dependerá da extensión dostrimestres segundo o curso) 

 

UNIDADE 6: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Entrevista radiofónica 

Blogue sobre Montreal 

Diario de viaxe 

Fichas nunha revista 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● As saídas 

● Situar no tempo 

● A familia (2) 

● A roupa e os complementos 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [õ] / [on] 
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3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Os adxectivos demostrativos 

● A formación do feminino (4) 

● O pronome indeterminado on 

● O futuro próximo 

● O passé composé 

● Os verbos do primeiro grupo en –yer 

● Os verbos voir e sortir 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Describir unha vestimenta 

● Escribir unha mensaxe amigable 

 
Despois destas dúas unidades hai unha sección chamada “Atelier video” é dicir taller de vídeo e 

outra chamada “tâche finale”, tarefa final que servirán para desenvolver as capacidades e 

destrezas traballadas ao longo das unidades anteriores, aprender a traballar en grupo, 

oralmente... e co fin de preparar o exame do DELF (diplôme d’études en langue 

française-diploma de estudos en lingua francesa) 
 

Taller vídeo: “unha receita catastrófica!” 

Tarefa final: a escola de “Chefs” 

 
 

UNIDADE 7: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Entrevistas nun programa 

Diálogo na oficina de turismo 

Información turistica no “smartphone” ou teléfono intelixente 

Itinerario indicado polo guía 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● A cidade 

● Os lugares da cidade 

● Os transportes 

● Os puntos cardinais 

● As preposicións e adverbios de lugar (2) 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [ẽ] / [εn] / [in] 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● A comparación 

● As preposicións cos nomes xeográficos 

● Os pronomes persoais COI 

● O pronome y(o lugar) 

● A orde dos pronomes complemento 

● Os verbos do primeiro grupo en –ger e –cer 

● Os verbos ouvrir e accueillir 
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4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Indicar o camiño 

● Preguntar información turística 

 
3ª AVALIACIÓN: Unidades 8 e 9. 

 
(a temporalización dependerá da extensión dostrimestres segundo o curso) 

 
UNIDADE 8: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Diálogo na tenda de antiguidades 

Artigo dun xornal 

Diálogo: a venta na rede (Internet) 

Páxina web de venta de obxectos usados 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● As cores 

● As formas 

● Os materiais 

● As medidas 

● A informática 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [ε] / [Ο] / [Œ] 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Formación do plural (2) 

● Os adxectivos de cor 

● Os adxectivos beau, nouveau, vieux 

● Os pronomes relativos qui e que 

● O imperfecto 

● Os verbos connaître, écrire, mettre e vendre 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Permettre, défendre, obliger 

● Describir un obxecto 

 
 

Despois destas dúas unidades hai unha sección chamada “Atelier video” é dicir taller de vídeo e 

outra chamada “tâche finale”, tarefa final que servirán para desenvolver as capacidades e 

destrezas traballadas ao longo das unidades anteriores, aprender a traballar en grupo, 

oralmente... e co fin de preparar o exame do DELF (diplôme d’études en langue 

française-diploma de estudos en lingua francesa) 
 

Taller vídeo: “Descubrimos a cidade de Lyon” 

Tarefa final: Benvido na nosa cidade! 
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UNIDADE 9: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Texto informarivo sobre o matrimonio 

Diálogo: petición de información na estación de tren 

Diálogo: a búsqueda dun hotel por Internet 

 
2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● As xiaxes 

● O aeroporto e o avión 

● As festas 

● A estación e o tren 

● O hotel 

 
FONÉTICA: 

● Os sons [ã] / [ẽ] / [õ] 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● Os artigos: particularidades 

● Os pronomes interrogativos variables: lequel 

● Os pronomes demostrativos 

● A pregunta coa inversión 

● Os adverbios de maneira 

● Os verbos recevoir e conduire 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

● Presentar os seus desexos 

● Facer unha reserva. 

 

 
3ª AVALIACIÓN: Unidade 10. 

(a temporalización dependerá da extensión dostrimestres segundo o curso) 

 
UNIDADE 10: 

1. DESCUBRO: COMPRENDER 

Conversación sobre as tarefas domésticas 

Páxina web de intercambio de casas 

Conversación telefónica 

Anuncio inmobiliario 

 
 

2. MEMORIZO: 

LÉXICO: 

● O aloxamento 

● A casa 

● As habitacións 

● Mobles e equipamento 

● As tarefas domésticas 

FONÉTICA: 
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● Os sons [s] / [z] 
 

3. ENTRÉNOME: 

GRAMÁTICA: 

● O presento progresivo 

● Os pronomes posesivos 

● A frase negativa (3) 

● Algúns adxectivos e pronomes indefinidos 

● Os verbos lire, rompre e se plaindre 

 
4. EXPRÉSOME: 

ACTOS DE PALABRA: 

 
● Protestar e reaccionar 

● Expresar o interes e a indiferencia 

 
Despois destas dúas unidades hai unha sección chamada “Atelier video” é dicir taller de vídeo e 

outra chamada “tâche finale”, tarefa final que servirán para desenvolver as capacidades e 

destrezas traballadas ao longo das unidades anteriores, aprender a traballar en grupo, 

oralmente... e co fin de preparar o exame do DELF (diplôme d’études en langue 

française-diploma de estudos en lingua francesa) 
 

Taller vídeo: “todo está mesturado” 

Tarefa final: Na miña casa, na túa casa. 

 

 

Procedementos: Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes das mensaxes, gravados ou de viva voz, que 

conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente estructurada (p. e. sobre como 

utilizar unha máquina ou dispositivo de uso cotián), sempre que poda volver a escoitar o dito o 

pedir confirmación. 

2. Entende o que se di en transaccións xestións cotiás y estructuradas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros educativos), e os puntos principais e a información 

relevante cando se lle fala directamente en situacións menos habituais (p. e. se xurde algún 

problema mentres viaxa), sempre que poda volver a escoitar o dito. 

3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, opinións xustificadas e claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotiás ou de interese persoal, así como a expresión de 

sentimentos sobre aspectos concretos de temas habituais ou de actualidade. 

4. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información relevante 

de carácter habitual e predecible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo, sempre que poida 

pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore, algo que xa se dixo. 
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5. Distingue, con apoyo visual ou escrito, o sentido xeral e as ideas máis importantes en 

presentacións ben estructuradas e de exposición lenta e clara sobre temas coñecidos ou do seu 

interese nos ámbitos persoal e educativo. 

6. Identifica os aspectos máis importantes de programas informativos, documentais e entrevistas 

en televisión, así como o esencial de anuncios publicitarios e programas de entretemento, cando 

o discurso esté ben estructurado e articulado con claridade nunha variedade estándar da lingua, e 

co apoio da imaxe. 

 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interación 

 
1. Realiza presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual (p. e. transparencias, 

posters ou outro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos do seu 

interese, organizando a información básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns 

exemplos, e respondendo a preguntas sinxelas dos ointes sobre o tema tratado. 

2. Desenvolvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe ou estancia noutros países por motivos personais ou 

educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións coas 

autoridades, saúde, ocio). 

3. Participa en conversacións informales, cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia información e expresa xustifica opinións brevemente; 

narra e describe feitos ocurridos no pasado ou plans de futuro; fai suxerencias; pide e da 

indicacións ou instrucións; expresa   xustifica sentimentos de maneira sinxela, e describe con 

certo detalle aspectos concretos de temas de actualidade ou de interese persoal ou educativo. 

4. Toma parte en conversacións formais ou entrevistas de carácter académico ou ocupacional, 

sobre temas moi habituais nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos 

concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, plantexando de 

maneira e con claridadeos seus puntos de vista, e xustificando brevemente as súas accións, 

opinións e planes. 

 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou de 

programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia no entorno público e educativo. 

2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos do seu 

interese persoal ou académico (p. e. sobre cursos, prácticas ou becas). 
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3. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluindo foros online ou blogs, na 

que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian 

información e opinións sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 
 

4. Entende o suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional ou comercial sobre 

asuntos que poden xurdir mentres organiza ou realiza unha viaxe ao extranxeiro (p. e. 

confirmación ou cambio de reserva de billetes de avión ou aloxamento). 

 

 
5. Identifica a información máis importante en textos periodísticos en calquera soporte, breves e 

ben estructurados e que traten de temas xerais ou coñecidos, e capta as ideas principais de 

artigos divulgativos sinxelos sobre temas do seu interese. 

6. Entende información específica relevante en páxinas Web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou co seus intereses. 

 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interación 

1. Completa un cuestionario coa información persoal, académica ou ocupacional (p. e. para 

participar nun campo arqueolóxico de verán). 

2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte (p. e. en Twitter 

ou Facebook), nos que solicita e transmite información opinións sinxelas, respetando as 

convencións e normas de cortesía e da etiqueta. 

3. Escribe, nun formato convencional, informes moi breves e sinxelosnos que da información 

esencial sobre un tema académico, facendo breves descripcións e narrando acontecementos 

seguindo unha estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e 

sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias pasadas (p. e. unha viaxe); e 

intercambia información e opinións sobre temas concretos nas súa áreas de interese persoal ou 

educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, na que pide ou da información, ou solicita un servizo, observando as convencións 

formais e normas de cortesía máis comunesneste tipo de textos. 

 

 
Actitudes: 

 
-Interese por pronunciar correctamente os sons franceses. 

 

-Recoñecemento da lingua francesa como instrumento de comunicación na aula. 
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-Interese por mantelo orden e o rigor na realización das tarefas encomendadas. 
 

-Participación activa e responsable nas tarefas de grupo. 
 

-Interese por facerse comprender en francés e por intercambiar información en francés. 
 

-Valoración crítica dos modos de vida nos diferentes países francófonos. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

● Actos de comunicación nos que se empregarán frases congruentes e correctas: 

-Expresión de gustos, preferencias e opinións. 

 
-Descrición de persoas, situacións ou estados anímicos. 

 
-Saber contar experiencias. 

 
-Expresala causa e a finalidade. 

 
-Redactar cartas formais e informais (pedir unha información) 

 
● Obtención de información global e específica de textos orais e escritos con fines 

especificativos: identificación de ideas principais, comprobación de datos previos, opinar 

sobre as ideas contidas nun texto, discutir. 

● Audición comprensiva de mensaxes emitidos por diferentes fontes. 

● Interacción oral con outras persoas. 

● Coñecelos modos de vida e costumes dos países nos que se fala a lingua estranxeira. 

● Algunhas nocións da xeografía de Francia. 

● Verbos regulares en presente, imperfecto, futuro, condicional, pretérito perfecto e 

imperativo. 

● Verbos irregulares de uso máis frecuente así como os sinalados polo profesor, conxugados 

nos tempos e modos sinalados no anterior parágrafo. 

● Pasado recente e futuro próximo. 

● Noción de xénero e número. Concordancias. 

● Determinantes, adxectivos, pronomes : formas e funcións na frase. 

● Adverbios e preposicións: emprego. 

● Encadeamento das ideas: oposición, causa, consecuencia e finalidade. 

● Expresión da obriga; o subxuntivo (verbos sinalados polo profesor) 

 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
O obxectivo fundamental da práctica metodolóxica é o desenvolvemento dunha competencia 

comunicativa mediante a adquisición de destrezas produtivas (expresión oral e escrita) e 

receptivas (comprensión oral e escrita), baseadas na interacción ou mediación. 
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As actividades de aprendizaxe constituirán o núcleo de planificación didáctica e nelas 

integraranse os obxectivos, os contidos e a avaliación que conforman as distintas unidades de 

programación. Proporanse actividades que permitan ó alumno a adquisición dunha competencia 

comunicativa o que implica traballar os bloques seguintes: escoitar, ler, escribir e falar. 

Na planificación das actividades teranse en conta unha serie de criterios: 

 
-Os coñecementos previos dos alumnos. 

 
-A necesidade de adaptar a temporalización da práctica metodolóxica ao ritmo de aprendizaxe 

dos alumnos. 

-A necesidade de fomentala interacción referente a participación en conversas, debate e xogos. 

 
-A necesidade de fomentala produción: elaboración de proxectos. 

 
-A necesidade de fomentala lectura. 

 
-A necesidade de fomentala interdisciplinaridade. 

 
-O erro forma parte do proceso de ensino- aprendizaxe. 

 
GÉNÉRATION LYCÉE vai dirixido aos alumnos de Bacharelato. 

 

O percorrido da aprendizaxe do manual organizase en catro etapas: 
 

5. Je découvre: descubrimento do material lingüístico e sociocultural; desenvolvemento das 

competencias de comprensión (oral e escrita). 

6. Je mémorise: sistematización dos contidos lexicais e fonéticos. 
 

7. Je m’entraîne: sistematización dos contidos morfosintácticos. 
 

8. Je m’exprime: reempleo e produción (oral e escrita). 
 

Culture – Cada dúas unidades, unha doble páxina de cultura reforza a asimilación dos contidos e 

o diálogo intercultural mediante unha serie de actividades de dificultade crecente: preguntas de 

verdadeiro/falso, preguntas abertas, actividades de búsqueda de información en Internet e 

confrontación coa realidade do país dos alumnos. 

Atelier vidéo– Cada dúas unidades, retomanse os contidos lingüísticos e culturais a través de 

actividades articuladas en dúas seccións: 

• Vidéo – 5vídeos (para cada nivel), ao fío das unidades, rodados especialmente 

paraGÉNÉRATION LYCÉE, pero con todo o sabor do auténtico. Estes vídeos pódense 

visionar con ou sin subtítulos e propoñen, en contexto auténticos e divertidos, o léxico, as 

estructuras gramaticais os actos da fala estudados; van acompañados de exercicios de 

comprensión e produción. 
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• Tâche finale – Como colofón dunha fase de aprendizaxe, a tarea final propón ao alumno 

ir máis alá da pura aprendizaxe lingüística e do emprego do francés «en situación», para 

levar a cabo tarefas máis colaborativas e aínda máis auténticas. Os alumnos deben 

reinvertir o adquirido (lingua, cultura, competencias e estratexias) en proxectos colectivos 

que necesitan da competencia social e cívica, así como da competencia do sentido de 

iniciativa e espíritu emprendedor. Cada proxecto ten unha finalidade práctica, é fácilmente 

realizable, require un tempo razoable e pone en xogo a integración de competencias 

lingüísticas y extralingüísticas. 

 

 
Os contidos de cada unidade repartense entre o libro do alumno e o caderno de actividades. Todo 

o material do Livre de l’élève está concebido para ser utilizado na clase, mentres que o Cahier 

d’exercices está previsto para un uso individual na casa. 

Material complementario para a clase: 
 

-O libro e o caderno teñen tamén unha versión dixital interactiva, que dinamizará a clase grazas á 

proyeción nunha pizarra interactiva (PDI). 

-La navegación por el método es muy cómoda y con un simple clic, el profesor podrá enfocar el 

documento o la actividad que le interese, acceder al audio correspondiente, -al vídeo en su caso, 

a las soluciones. 

-Todas as actividades do Libro do alumno e os exercicios do Caderno poderánse realizar todos de 

maneira interactiva, aparecendo as solucións conforme se va contestando, para favorecer os 

reflexos de auto-correción e co-evaluación. 

-Fichas de repaso o de adquisición de contidos novos elaboradas polo profesor. 

 
-Libros de lectura de autores clásicos e actuais da literatura francófona. 

 
-Documentos auténticos: artigos de periódicos ou revistas e ilustracións ou mapas. 

 
-Dicionarios ilustrados ou en soporte multimedia. 

 
Intentarase sacalo máximo proveito dos recursos dispoñibles no centro: pantalla dixital, aula 

de informática e medios audiovisuais, fomentando a utilización autónoma por parte do alumnado 

de materiais de consulta, co fin de que aprendan a resolvelas dificultades no uso da lingua de 

maneira autónoma. 

As situacións de comunicación que se propoñen deben ser próximas aos intereses inmediatos 

do alumnado e relacionadas coa realidade actual. Deste xeito, as intencións comunicativas e os 

tipos de discurso selecciónanse, gradúanse atendendo á súa funcionalidade: referidas a aspectos 

concretos da realidade e do seu interese (profesional e persoal). 
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Tratarase de fomentala práctica metodolóxica utilizando estratexias que permitan a obtención 

dunha maior fluidez e corrección na lingua oral.Traballaranse textos de tipo conversa así como 

narrativos e descritivos. Iniciarase o contacto coa literatura francófona tomando como punto de 

referencia autores de actualidade para traballar contidos da programación, sobre todo Molière que 

é un autor de varias obras teatrais que vimos representada en Ourense. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
Habilidades comunicativas: 

 
▪ Extraer informacións globais e específicas nas mensaxes orais emitidas polos compañeiros, o 

profesor ou polos medios de comunicación, recoñecelas estratexias comunicativas utilizadas 

polos interlocutores e nos textos escritos auténticos que versen sobre temas de interese xeral, 

e utilizar destrezas e estratexias relacionadas con distintos tipos e finalidades de lectura. 

▪ Participar en conversacións e debates preparados con antelación sobre temas de interese , 

utilizando as estratexias adecuadas, e producir mensaxes coherentes e con corrección formal 

necesaria para facer posible a comunicación. 

▪ Extraer de forma autónoma a información contida nos documentos referidos á actualidade e á 

cultura en xeral dos países da lingua estranxeira, e os temas relacionados cos intereses e cos 

estudios dos alumnos, anticipando, deducindo datos a partir do contexto. 

▪ Redactar con axuda de material de consulta pertinente textos diversos coa corrección 

sintáctica necesaria para a súa comprensión e utilizalos distintos elementos que aseguren a 

cohesión e a coherencia do texto. 

 
 

Reflexións sobre a lingua: 

 
▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua, mediante a indución ou dedución das regras 

correspondentes, e utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, 

ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

▪ Transferilo coñecemento das regras de funcionamento da lingua estranxeira a situacións 

novas. 

▪ Usar de forma autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para 

contrastar conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo erros, 

reformulando normas, expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas novas 

aprendizaxes. 

 
Aspectos socioculturais: 

 
▪ Interpretar trasgos que definen a cultura ou culturas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e mostrar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, artístico, literario, 
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etc. e incorporar ese coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 

▪ Amosar acercamento á diversidade social e cultural que se transmite cando se comunica en 

lingua estranxeira e buscar similitudes e diferenzas. 

▪ Desenvolver o interese por valorar positivamente o uso da lingua estranxeira como medio de 

comunicación internacional e para o entendemento dos pobos, e considerar a súa presenza no 

uso das novas tecnoloxías. 

▪ Pulir o coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais que 

transmite a lingua estranxeira. 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade 

autónoma de Galicia) 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Material de referencia para as clases: 

 
-O libro de texto, o caderno de exercicios e o CD. 

Material complementario: 

-Fichas de explicación e actividades complementarias facilitadas polo profesor. 

 
-Documentos auténticos (películas, documentais, artigos de revistas e de xornais) 

 
-Documentos ou fragmentos extraídos de libros pertencentes a coleccións da literatura francófona 

elixidos polo profesor así como outro tipo de lecturas máis lúdicas como os cómics tanto na aula 

de clase como os recursos dispoñibles na biblioteca ou no departamento de francés. 

-Dicionarios. 

 
-Mapas, cartas, encrucillados, sopas de letras, xogos rompe xeo (ao principio de curso)... 

Recursos didácticos: 

-Medios audiovisuais e informáticos: DVD, Vídeos sobre rexións e costumes francófonas e páxinas 

de internet pensadas exclusivamente para o ensino - aprendizaxe da lingua estranxeira. 
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-Películas e series francesas. 

 
-Lecturas. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRA - ESCOLARES PREVISTAS 

 
Realizaranse actividades extra - escolares e complementarias de carácter lúdico que teñan 

relación coa lingua estranxeira: 

-Organizar talleres de poesía. 

 
-Ver películas en versión orixinal, adaptadas ao nivel dos alumnos. 

 
-Asistir a representacións teatrais de autores franceses ou en francés, sempre e cando as 

circunstancias o permitan. 

-Participar en concursos de redaccións ou exposicións de traballo relacionados con 

acontecementos propios da francofonía. 

-Fomentar a participación en estadías no estranxeiro (a través de convocatorias da Consellería de 

Educación). 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Adoptaranse as medidas que se consideren oportunas para adecuala intervención pedagóxica ás 

necesidades específicas do alumnado. Tanto no caso de alumnado con dificultades para seguilo 

currículo establecido como doutros que presenten determinadas dificultades sensoriais ou como 

noutros casos que se poidan detectar, tratarase de fomentala colaboración e a solidariedade sobre 

todo no se refire a non permitir que se emitan xuízos negativos sobre a capacidade de 

comprensión ou de produción dos alumnos. 

Outras medidas: 

 
-Determinar o nivel previo de coñecementos dos alumnos, a través de test de avaliación inicial. 

 
-Proporcionar actividades de reforzo ou de ampliación, tendo en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe. 

-Prever para un mesmo contido varias actividades de menor a maior dificultade. 

 
-Potenciar o uso da linguaxe oral, plástica e iconográfica. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 
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Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 

Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 

A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo del curso 
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f. Metodoloxía didáctica 

 
O obxectivo fundamental da práctica metodolóxica é o desenvolvemento dunha competencia 

comunicativa mediante a adquisición de destrezas produtivas (expresión oral e escrita) e 

receptivas (comprensión oral e escrita), baseadas na interacción ou mediación. 

As actividades de aprendizaxe constituirán o núcleo de planificación didáctica e nelas 

integraranse os obxectivos, os contidos e a avaliación que conforman as distintas unidades de 

programación. Proporanse actividades que permitan ó alumno a adquisición dunha competencia 

comunicativa o que implica traballar os bloques seguintes: escoitar, ler, escribir e falar. 

Na planificación das actividades teranse en conta unha serie de criterios: 

 
-Os coñecementos previos dos alumnos. 

 
-A necesidade de adaptar a cronometraxe da práctica metodolóxica ó ritmo de aprendizaxe dos 

alumnos. 

-A necesidade de fomentala lectura. 

 
-A necesidade de fomentala interdisciplinaridade. 

 
-O erro forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
O instrumento básico de traballo son: o libro de texto, o caderno de exercicios o CD e a cinta 

de vídeo. Utilizarase material adicional que posibilite incrementalo interese e a motivación dos 

alumnos (xogos, películas, cancións e actividades multimedia) adaptados ó seu nivel, así como 

material de reforzo ou adecuado ás necesidades dos alumnos que presenten dificultades e, como 

material complementario: 

-Fichas elaboradas polo profesor. 

 
-Libros de lectura recomendada. 

 
-Documentos auténticos: artigos de periódicos ou revistas e ilustracións ou mapas. 

 
-Dicionarios ilustrados ou en soporte multimedia. 

 
Realizaranse lecturas guiadas polo profesor de cómics ou breves historias ó longo do curso, 

previamente seleccionadas e adaptadas ó nivel do alumno en soporte papel ou informático. 
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g. Materiais e recursos didácticos 

 
Material de referencia para as clases: 

 
-O libro de texto, o caderno de exerciciose o CD. 

Material complementario: 

-Libro dixital (no caso do libro de 3º e 4º da eso e de 2º de bacharelato) 

 
-Fichas de explicación e actividades complementarias facilitadas polo profesor. 

 
-Documentos auténticos (películas, documentais, artigos de revistas e de xornais) 

 
-Documentos ou fragmentos extraídos de libros pertencentes a coleccións da literatura francófona 

elixidos polo profesor así como outro tipo de lecturas máis lúdicas como os cómics tanto na aula 

de clase como os recursos dispoñibles na biblioteca ou no departamento de francés. 

-Dicionarios. 

 
-Mapas, cartas de memoria ou flah-cards, encrucillados, sopas de letras, xogos rompe xeo (ao 

inicio do curso), mapas mentais e conceptuais para aprender ou revisar a gramática e o 

vocabulario… 

Recursos didácticos: 

 
-Medios audiovisuais e informáticos: DVD, Vídeos sobre rexións e costumes francófonas e páxinas 

de internet pensadas exclusivamente para o ensino - aprendizaxe da lingua estranxeira. 

-Películas e series francesas. 

 
-Lecturas. 

 
-Os alumnos utilizan ademais o caderno persoal onde fan os exercicios e anotan as explicacións. 

 
-Utilización dos ordenadores e de Internet. : citamos algunas das páxinas web ás que 

accederemos para consultas e exrcicios. 

http://www.lepointdufle.net 

http://www.log.ccsf.cc.ca.us 

http://www2.sp.utexas.edu/fr 

http://www.didieraccord.com 

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve 

http://www.bonjourdefrance.com 

http://francais-affaires.com/ o http://www.rfi.fr 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.log.ccsf.cc.ca.us/
http://www2.sp.utexas.edu/fr
http://www.didieraccord.com/
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve
http://www.bonjourdefrance.com/
http://francais-affaires.com/
http://www.rfi.fr/
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h.Procedemento de avaliación continua. Instrumentos e avaliación. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 
Os profesores botaremos man de instrumentos moi diversos, propios da diversidade presente na 

aula, co fin de poder avaliar o grao de consecución dos obxectivos marcados de cada alumno, 

tendo en conta a súa especificidade e segundo as competencias e os contidos traballados. 

 
A avaliación será continua e terá en conta os seguintes aspectos: 

 

1. Traballo de aula: as producións orais, individuais e en grupo (lectura en voz alta, 

diálogos, preguntas/respostas, presentacións, proxectos, etc.); a participación e implicación nas 

distintas actividades propostas, orais e escritas. 

 
2. Traballo persoal: realización das tarefas propostas para cada clase (deberes na aula, pequenas 

redaccións, etc.); repaso regular dos contidos vistos anteriormente. 

Os profesores poderemos polo tanto realizar regularmente pequenas probas orais e escritas nas 

que se comprobará a progresión de cada alumno nas competencias e nos contidos traballados. 

Queremos deixar constancia de que durante as probas escritas individuais propostas ao longo do 

curso, estará terminantemente prohibido copiar. 

 
3. Actitude xeral: atención, interese, comportamento xeral do alumno fronte á materia e ao 

traballo proposto polos profesores. 

Con respecto á valoración do comportamento do alumnado, consideramos que este é un valor 

básico e previo á adquisición de calquera outro tipo de coñecemento. Tendo en conta que a 

presenza nunha aula de alumnos que amosan unha mala actitude e un mal comportamento 

entorpece o traballo do conxunto do grupo, debemos ser moi estritos na corrección deste 

eventual problema. Faise constar que as faltas de puntualidade reiteradas e inxustificadas serán 

consideradas como faltas de actitude e polo tanto castigadas. 

A comezos de curso, cada profesor expoñeralles claramente aos alumnos cales son os seus 

procedementos e criterios de avaliación e a importancia dada a cada un deles. 

Tamén lle daremos importancia á auto avaliación e á reflexión que cada alumno poderá facer 

sobre os seus progresos, individualmente e en relación cos demais. Dese xeito, o alumno poderá 

cubrir regularmente as fichas de auto avaliación presentes no seu caderno de exercicios, e 

realizará os balances orais e escritos propostos no libro do alumno e no caderno de exercicios. 

No apartado de atención á diversidade, o profesor poderá propoñerlle a cada alumno fichas 

individuais de reforzo segundo as necesidades de cada un (ACIs). 

Ademais, darémoslle a cada alumno diversas posibilidades de acadar os obxectivos marcados, 

botando man dos distintos instrumentos de avaliación que teremos a disposición e que acabamos 

de presentar. 
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4. Os alumnos que teñan a materia pendente doutro curso deberán facer un exame de 

recuperación de toda a materia no mes de maio e se non aproba o exame darémoslle unhas 

fichas de repaso para o verán e deberán volver a presentarse ao exame de setembro ( a este 

acordo chegamos na reunión de departamento do 26 de maio de 2010). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
Habilidades comunicativas: 

 
▪ Extraer informacións globais e específicas nas mensaxes orais emitidas polos compañeiros, o 

profesor ou polos medios de comunicación, recoñecelas estratexias comunicativas utilizadas 

polos interlocutores e nos textos escritos auténticos que versen sobre temas de interese xeral, 

e utilizar destrezas e estratexias relacionadas con distintos tipos e finalidades de lectura. 

▪ Participar en conversacións e debates preparados con antelación sobre temas de interese , 

utilizando as estratexias adecuadas, e producir mensaxes coherentes e con corrección formal 

necesaria para facer posible a comunicación. 

▪ Extraer de forma autónoma a información contida nos documentos referidos á actualidade e á 

cultura en xeral dos países da lingua estranxeira, e os temas relacionados cos intereses e cos 

estudios dos alumnos, anticipando, deducindo datos a partir do contexto. 

▪ Redactar con axuda de material de consulta pertinente textos diversos coa corrección 

sintáctica necesaria para a súa comprensión e utilizalos distintos elementos que aseguren a 

cohesión e a coherencia do texto. 

 
 

Reflexións sobre a lingua: 

 
▪ Reflexionar sobre o funcionamento da lingua, mediante a indución ou dedución das regras 

correspondentes, e utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, 

ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

▪ Transferilo coñecemento das regras de funcionamento da lingua estranxeira a situacións 

novas. 

▪ Usar de forma autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para 

contrastar conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 

▪ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo erros, 

reformulando normas, expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas novas 

aprendizaxes. 

 
 

Aspectos socioculturais: 

 
▪ Interpretar trasgos que definen a cultura ou culturas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e mostrar coñecementos de datos de tipo xeográfico, histórico, artístico, literario, 

etc. e incorporar ese coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 

▪ Amosar acercamento á diversidade social e cultural que se transmite cando se comunica en 
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lingua estranxeira e buscar similitudes e diferenzas. 

▪ Desenvolver o interese por valorar positivamente o uso da lingua estranxeira como medio de 

comunicación internacional e para o entendemento dos pobos, e considerar a súa presenza no 

uso das novas tecnoloxías. 

▪ Pulir o coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais que 

transmite a lingua estranxeira. 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo e diferenciado. Comprenderá 

ademais de probas escritas ou/e orais en cada trimestre o traballo diario dos alumnos, o interese, 

a participación e a súa actitude individual e no grupo clase. Terase en conta cada un destes 

apartados (conceptos, procedementos e actitudes) para que o alumno poida superala materia 

ademais dos criterios establecidos polo currículo vixente. 

A avaliación final permitirá determinalo grao de consecución dos obxectivos previstos así como 

o nivel de adquisición e emprego das destrezas comunicativas. O sistema de avaliación debe ser 

tolerante e flexible co ritmo de aprendizaxe dos alumnos e co seu nivel de competencia inicial. 

Por norma xeral, este departamento propón, como procedemento básico para a avaliación do 

rendemento escolar, a avaliación continua (avaliación das actitudes, comportamentos e todo o 

realizado na aula) , a realización de dúas probas obxectivas escritas y varias redaccións e 

exercicios orais durante cada avaliación dirixidas a determinar o progreso do alumno na 

adquisición de as súas capacidades lingüísticas en francés. Ao longo do curso realizaranse os 

seguintes tipos de avaliación: 

Avaliación inicial: Realizarse a primeira semana do curso e ten a finalidade de saber o grao de 

coñecemento ou implicación do alumno con respecto á materia a estudar. 

Avaliación continua: Utilizarse para avaliar día a día a aprendizaxe do alumno, os seus 

coñecementos, a súa actitude mediante os instrumentos habituais de avaliación (probas 

obxectivas, tarefas, control da asistencia o puntualidade). 

Avaliación sumativa, e a que permite determinar a nota final, como avaliación globalizadora, 

acadándoa ponderando as notas das avaliacións trimestrais. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións e para cada unha delas efectuarase un 

mínimo de dúas probas escritas. Ademais ao inicio do curso haberá unha avaliación inicial. 

Ao ser unha materia de avaliación contínua, a primeira avaliación contará un 20%, a 

segunda avaliación un 30% e a terceira avaliación un 50% da nota final de curso. 

Para a nota de avaliación teranse en conta estas probas, o traballo realizado día a día 

(cadernos, caderno de exercicios, traballos de casa, proxectos,…), a actitude de cara á materia, a 

puntualidade e o traballo diario na clase. 

Sendo: 

-80% a nota media das probas obxectivas escritas e orais: exames, tests, exercicios, 

exposicións, redacións... (indispensable obter unha nota igual ou superior a 4/10   para poder 

facer a media). 

-10% a nota media do proxecto trimestral (cada trimestre os alumnos de 1º gterán que facer un 

proxecto es crito, entregalo nun prazo determinado e expoñer en clase o que fixeron e como o 

fixeron. 

-10% a nota media do traballo do alumno, que inclúe o traballo na clase (actividades de clase, 

exercicios orais, exercicios de comprensión de textos ou diálogos, caderno de actividades, etc.) e 

o traballo na casa (deberes se os houbese, redaccións, proxectos,…) ademais da nota media da 

actitude do alumno (atención en clase, participación, respecto ao profesor e aos compañeiros 

deixando que todos poidan atender ás explicacións do profesor e que o profesor poda realizar o 

seu traballo na aula…). 

Adxudicamos á dereita o tanto por cento aproximado que comporta a cualificación global que 

cada apartado, non obstante, aceptamos unha certa marxe de libre decisión por parte de cada 

membro do Departamento. 

A nota do terceiro trimestre será a nota definitiva do curso, posto que ao longo do 

proceso de aprendizaxe fóronse incorporando contidos, procedementos e actitudes e fóronse 

avaliando sumándose ao novo aprendizaxe, de maneira que todos eles avaliaranse no terceiro 

trimestre como un 'todo' indivisible. A base deste criterio é o obxectivo principal deste 

Departamento na materia de segunda lingua estranxeira: a adquisición da competencia 

comunicativa, que é a suma de outras competencias que se iran adquirindo ao longo do curso. 

 

A utilización, por parte do alumnado, de técnicas fraudulentas para realizar un examen ou proba, 

tales como copiar, sustituir unha folla por outra, utilizar o móbil ou outros dispositivos 

electrónicos, etc..., carrexará un 0 na nota do exercicio que esté realizando, contando como unha 

nota máis para facer a media da avaliación (no 70 ou no 80 %), ademais dunha nota negativa na 

actitude. Durante o periodo que dura a clase, o uso de material tecnológico-informático: móbil, 

tablet, smart watch...., está completamente prohibido e debe estar gardado, e en silencio, nas 

mochilas. Soamente si o profesorado require do seu uso farao saber ao alumnado. 
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i. Procedemento de avaliación extraordinaria (ESO e BAC) 

 
Avaliación extraordinaria Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de 

setembro para o alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria ordinaria de 

xuño. Na data de setembro que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, sendo 

necesario obter unha nota mínima de 5 para superalo. O alumnado que nesta convocatoria non 

acade cualificación positiva e promocione de curso, levará a materia pendente. 

Terán dereito a un exame final en Xuño (e á correspondente convocatoria extraordinaria de 

Setembro) que versará sobre toda a materia do currículo: 

● Aqueles alumnos que, por circunstancias extraordinarias perderan o dereito a avaliación 

continua no Bacharelato. 

● Aqueles alumnos que non superaron os criterios de avaliación establecidos durante o curso 

escolar. 
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j. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente. 

 
A avaliación da programación deberá incluír os seguintes elementos: 

 

· Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do 

alumnado. 

 
· As aprendizaxes logradas polo alumnado. 

 

· As medidas de atención ao alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

Unha vez por trimestre, rematadas as avaliacións do proceso de aprendizaxe, o departamento 

procederá á valoración da programación con respecto aos resultados obtidos e tomarase nota dos 

cambios que se terán que facer na programación do curso lectivo seguinte quedando este 

reflectido nas actas de Departamento e recollido ao final do curso na memoria anual. 

Procedementos de valoración: 

Nas reunións mantidas polos membros do departamento valorarán a programación en función da 

observación das dinámicas dos grupos e dos resultados que se van acadando ao longo do 

trimestre; deste xeito na escala de observación para determinar da conveniencia ou non da 

programación valoraranse os seguintes aspectos: 

· Os contidos foron relevantes e significativos? 

 
· A distribución temporal das unidades didácticas foi satisfactoria? 

 
· As actividades de aprendizaxe responden aos obxectivos propostos? 

 

· A metodoloxía foi activa e participativa? 

 

· Fixéronse actividades diversificadas de acordo coas necesidades do alumnado? 

 

· Fíxose unha avaliación continua? 

 

· Contempláronse os procedementos e actitudes? 

 

· Como consecuencia da avaliación, modificouse a práctica docente de ser necesario? 

 

· O alumnado tivo coñecemento dos mínimos esixibles e dos 

criterios de avaliación? 
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· Empregáronse todos os medios necesarios para a recuperación? 

 

· Fíxose unha coavaliación (profesor/alumnado)? 

 

· Desenvolvéronse todos os temas transversais programados? 

 

· Realizáronse todas as actividades complementarias acordadas 
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k. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes . 

 
Os alumnos que teñan a materia pendente deberán realizalas actividades propostas polo 

departamento ou teñen a opción de presentarse ós exames nas datas que se lles comunique.. A 

xefa do departamento se reserva o dereito de dar por non válidas as devanditas actividades no 

caso de que o alumno non realizou o traballo ou o copiou doutro compañeiro. Estes exercicios 

deben facerse acompañados dun traballo previo de reflexión e estudio da materia que abarcan 

para que poidan substituír ó exame. Tamén se poden dar por non válidas as actividades se están 

incompletas ou teñen demasiados erros. Os alumnos que non fagan satisfactoriamente os 

exercicios teñen igualmente dereito a presentarse aos exames oficiais. 

Polo tanto os alumnos que teñen a segunda lingua estranxeira pendente doutros cursos poderán 

aprobar a materia de dúas maneiras posibles: 

 
- Mediante a realización dunhas fichas nas que entrara toda a materia impartida ao longo do 

curso ou cursos que teñen pendente, entregándoas na data límite acordada na reunión de 

avaliación de materias pendentes. 

- Mediante un exame final no que entrará toda a materia dada ao longo do curso ou cursos 

que teñen pendente estes alumnos. As datas serán acordadas na reunión de avaliación 

que ten lugar no segundo trimestre. A data límite de realización destas probas é o 30 de 

maio do curso actual. 
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l. organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado 
acreditar os coñecementos necesarios na materia de francés 2º Lingua 
Estranxeira 

 
 

No caso de que algún alumno queira matricularse na materia de francés como segunda lingua 

estranxeira, no 2º curso de Bacharelato, sen cursar a materia no primeiro curso, este deberá 

someterse a unha proba de acreditación de coñecementos de francés para que poida alcanzar os 

obxectivos da materia en 2º de Bacharelato. Devandita proba consistira nunha serie de 

actividades lingüísticas sobre os contidos mínimos de 1º de Bacharelato, os contidos linguísticos e 

habilidades comunicativas do último curso da etapa educativa anterior ( ver contidos e obxetivos 

de 4º curso de la ESO na programación da ESO e de Bacharelato). proba que se realizará cando o 

IES Lauro Olmo o determine e que posibilitará, previa superación, que o alumno curse a materia 

elixida. 
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m. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que 
se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

 
A avaliación inicial en 1º E.S.O. dado que estes alumnos teñen por primeira vez a materia de 

Segunda Lingua Estranxeira, é un grupo homoxéneo en canto aos seus coñecementos de francés, 

pois parten do nivel cero. 

Para coñecer os alumnos de 1º E.S.O. comezaremos no “Dossier” 0 do método “Promenade 

1”(editorial sm) que nos servirá de diagnóstico, e que nos permitirá observar as súas actitudes, 

preferencias, eventuais bloqueos, avances, etc. 

Nos vindeiros cursos de 1º de ESO faremos un test de avaliación inicial aos novos alumnos de 1º 

xa que teñen a materia de francés segunda lingua estranxeira en primaria. 

 
A avaliación inicial en 2º, 3º, 4º da ESO: Ao inicio de curso determinarase cales son os 

coñecementos previos do noso alumnado mediante unha avaliación inicial, faremos un pequeno 

cuestionario ou test coa materia dada o curso anterior para comprobar o que recordan, que nos 

servirá de punto de referencia para adecuar a nosa práctica docente aos nosos alumnos, e 

facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, adoptando, se é necesario, as 

medidas de apoio e reforzo que se consideren oportunas. A continuación faremos unha revisión 

completa dos contidos acadados no curso anterior (facilitada nos libros na unidade 0) cunha 

posterior avaliación dese repaso tralo cal comezaremos coa materia nova. O obxectivo principal é 

que todos os alumnos alcancen o mesmo nivel de coñecementos antes de empezar coa parte 

nova da materia. 

 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, 

consistente en que o sistema educativo lle ofreza a cada alumno a axuda pedagóxica que este 

necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. No 

Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e 

intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensinopermite que os propios 

alumnos resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non 

obstante, é conveniente dar resposta á diversidade de intereses, motivacións, capacidades e 

estilos de aprendizaxe dos alumnos. É preciso, entón, ter en conta os estilos diferentes de 

aprendizaxe dos alumnos e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai 

estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden 

moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes 

sintéticos (tratan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros 

necesitan descansos; algúns necesitan ser reforzados continuamente e outros non; hainos que 

prefiren traballar sos e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. 

Para darlle resposta a esta diversidade é necesario, a realización de actividades de 

preavaliación que podemos diferenciar en: 



195 
 

Actividades de detección de coñecementos previos: 

 
- Realización dun test onde se pregunta unha serie de información en francés co fin de comprobar 

o nivel inicial de cada alumno. A segunda lingua estranxeira é unha materia obrigatoria 

soamente en 1º e 2º da ESO 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as semellanzas 

coa lingua propia do alumno. 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas 

actividades de recuperación e ampliación, podemos detectar lagoas de aprendizaxe nos alumnos 

e ademais se alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos anteriormente . 

Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e 

individual; en concreto, aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así 

como nas de recuperación e ampliación. 

Debemos acometer, pois, a preavaliación no Bacharelato dende dúas vías: 

 
1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, 

paradigmas, etc. 

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos. A variedade e a 

abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como 

dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 
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n. Medidas de atención á diversidade 
 

Todo profesor ou profesora sabe por experiencia que non hai dous estudantes iguais e que, 

mesmo se o curso comezou cunha clase de principiantes, a diversidade das personalidades e 

maneiras de aprender de cada alumno producen cedo diferenzas palpables no grupo-clase. Isto é 

no fondo o que fai a riqueza e o interese da ensinanza a grupos. Sen embargo , o feito de que as 

clases estean actualmente compostas por un número cada vez maior de alumnado de diversas 

linguas e nacionalidades, como en Francia, e de que a secundaria obrigatoria reciba a todo o 

alumnado, esixe un tratamento moito máis polo miúdo da diversidade. No terceiro ano, e con 

falsos principiantes, a diversidade acentúase, pois a miúdo incorpóranse ao segundo ciclo rapaces 

ou rapazas que presentan, con respecto aos demais e en relación coa lingua estranxeira, un nivel 

e uns costumes moi diferentes. Resulta por tanto imprescindible que o profesorado dispoña de 

ferramentas realmente útiles e eficaces para facer fronte a estas clases tan atípicas en 

comparación coas décadas anteriores. O ensinante deberá propor un traballo específico e axeitado 

para cada caso e realizará unha reflexión en profundidade sobre o tema, co obxectivo de que a 

diversidade se converta nunha riqueza onde converxan os diferentes niveis, e non nunha 

situación que fomente a división entre niveis cada vez máis diverxentes. Trátase de motivar ao 

alumno ou alumna para aceptar as diferenzas entre as persoas, os países, as culturas; entre os 

acentos, pero tamén as maneiras de aprender. Trátase de que o alumnado medre coñecendo aos 

outros e, por tanto, coñecéndose a si mesmo. As propostas feitas para tratar a diversidade en 

clase non implicarán o engadido de exercicios suplementarios alleos aos que ofrece o Libro, senón 

un traballo de varios grupos en paralelo sobre determinadas actividades partindo de fichas que 

propoñen estratexias diferentes, máis ou menos complexas e é o profesor ou profesora quen 

decide o seu uso ou non, segundo as circunstancias. En todo momento, o profesorado pode facer 

ver ao alumnado en que se complementan os niveis en lugar de en que se opoñen, e intentar que 

as diversidades entre niveis e aptitudes se convertan en instrumentos de reflexión para « 

aprender a aprender ». Á parte destes exercicios específicos, farase un tratamento natural e 

constante da diversidade a través das actividades de expresión oral ou escrita, libre ou semi-libre 

en grupos e subgrupos dentro da clase, pero tamén fóra dela: correspondencia por correo 

electrónico e traballo no caderno individual. Ademais de ferramentas axeitadas para facilitar o 

traballo colectivo diferenciado na aula, en grupos de diferente sensibilidade ou nivel, empregarase 

material específico para poder axudar a cada alumno ou alumna, individualmente, a que 

desenvolva o seu propio potencial, reforce as súas capacidades e coñecementos e, se é o caso, 

compense supostas carencias: a tal fin utilizaranse os vídeos que facilita o método e outros que 

posúe o departamento de francés e que están adaptados. 

Os recursos adicionais, para facer mil xogos ou actividades creativas baseadas en vocabulario. 

 
- Xogos para o encerado dixital, para repasar de xeito lúdico os contidos de vocabulario e 

gramática; 
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-Cancións tradicionais con karaoke, para traballar a fonética e compartir cos alumnos un legado 

sociocultural imprescindible. 

- Fichas interdisciplinares ou pedagóxicas, para ver como se pode descubrir temas doutras 

materias en francés. 
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o. Concreción dos elementos transversais que se traballaran no curso e 
en francés 2ª lingua estranxeira. 

 
1º/2ºESO 

 
- Respecto polos sentimentos e emocións propios e alleos. 

- Educación para a saúde por medio dunha correcta alimentación e o exercicio 

dalgún deporte. 

- Respecto e tolerancia cara ás opinións e actitudes alleas. 

- Respecto pola natureza. 

- Respecto pola diversidade, de sexo, nacionalidade, raza, orientación relixiosa 

ou sexual. 

- Coñecemento dos costumes dun país distinto do propio. 

- Educación viaria. 

 
3º/4º ESO 

 
- Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

- Educación para a paz 

- Educación para a saúde e educación sexual 

- Educación moral e cívica. 

- Educación ambiental. 

- Educación do consumidor. 

 
1º/2º BAC 

 
- Desenvolvemento sostible e medio ambiente. 

- Riscos de explotación e abuso sexual. 

- Abuso e maltrato a persoas con discapacidade. . 

- Situacións de risco derivadas do uso non axeitado da utilización das TIC. 

- A protección ante emerxencias e catástrofes. 

- Afianzamento de iniciativas emprendedoras. 

- Fomento de igualdade de oportunidades. 

- Hábitos saudables. 

- Mellora da convivencia. . 

- Seguridade viaria. 
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p. Actividades Complementarias e Extra-escolares Programadas polo 
departamento de Francés 

 
Realizaranse actividades extra - escolares e complementarias de carácter lúdico que teñan 

relación coa lingua estranxeira: 

 

-Organizar talleres de poesía. 

-Ver películas en versión orixinal subtituladas, adaptadas ó nivel dos alumnos co fin de 

mellorar e desenvolver a comprensión oral e escrita. 

-Asistir a representacións teatrais de autores franceses ou en francés, sempre e cando as 

circunstancias o permitan. 

-Participar en concursos de redaccións ou exposicións de traballo relacionados con 

acontecementos propios da Francofonía e civilización francesa, co fin de mellorar a 

expresión escrita mediante a realización de mapas mentais, de “lapbooks” e traballos 

doutra índole (pósters xigantes etc.) 

-Colaborar nas diferentes actividades propostas pola biblioteca do centro (a semana do terror 

para celebrar o Halloween ou Samaín, actividades de nadal, a hora de ler, etc. Ao equipo 

da biblioteca pertence a xefa de departamento de francés 

-Fomentar a participación en estadías no estranxeiro (a través de convocatorias da 

Consellería de Educación) para tratar de mellorar a expresión oral. 
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q. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

didáctica en relación cos resultados académicos e procesos de mellora: 

 

 
O profesor non só avaliará as aprendizaxes do alumnado senón tamén os procesos de ensino e a 

propia práctica docente. 

Ademais de avaliar o seu traballo docente dende un punto de vista metodolóxico, cada profesor 

debe analizar a súa capacidade para xestionar o grupo, para traballar a diversos niveis, para 

chegar a diversidade do alumnado con todo tipo de actividades e modos de avaliación. 

Co fin de axudarnos a avaliar e a mellorar a nosa tarefa docente, as profesoras de francés 

trataremos de levar a cabo estas accións e de asegurarnos de que : 

● Temos unha actitude positiva cara os alumnos na nosa clase de francés. 

● Planificamos eficazmente as actividades a realizar na aula. 

● Somos capaces de empregar diferentes técnicas metodolóxicas (traballo cooperativo, TIC) 

● Utilizamos unha gran variedade de procedementos e de instrumentos de avaliación. 

● Falamos cos nosos alumnos sobre os seus progresos e as súas dificultades de aprendizaxe. 

● Estamos regularmente en contacto cos titores dos alumnos para informarlles sobre o 

proceso de ensino aprendizaxe. 

● Somos capaces de abordar comportamentos variables no proceso de ensino- aprendizaxe 

dunha maneira correcta e apropiada. 

● Desenvolvemos nos nosos alumnos a auto avaliación e a co avaliación. 

 

Co fin de velar porque os procesos de ensinanza e de avaliación que se desenvolven nas aulas se 

axusten á Programación didáctica e ás necesidades educativas dos alumnos, levarase a cabo unha 

reunión dos membros do Departamento tódolos martes de 12:30 a 13:20, e unha reunión cada 

trimestre, ao final de cada avaliación, para facer seguimento do grao de desenvolvemento da 

Programación e dos resultados obtidos. Os contidos e as decisións que se tomen nestas reunións 

quedarán recollidos nas correspondentes actas do Departamento. 
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r. Adaptación da programación didáctica de Francés, 2ª lingua 
Estranxeira seguindo as medidas COVID-19 

 
PLANIFICACIÓN DO ÚLTIMO TRIMESTRE E FINAL DO CURSO 2019-2020 COMO CONSECUENCIA 

DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO CORONAVIRUS (COVID19) 

MATERIA DE FRANCÉS 1ºESO / 2º ESO 

1. CONTENIDOS ONLINE NO CONFINAMENTO: 

-nos cursos de 1º e de 2º da ESO, centrouse fundamentalmente no repaso afondamento dos 

contidos estudados no primeiro e trimestre, pero tamén se deron contidos novos. 

En 1º da ESO só quedaba unha unidade (“Dossier” 3) por estudar e polo tanto fíxose no 

cinfinamento a través da Aula Virtual do centro ou a través das diferentes plataformas de 

teleformación na rede. 

En 2º da ESO só quedaban as dúas últimas unidades do libro (“Dossier” 6 e “Dossier” 7)e déronse 

a través da plataforma EDMODO e polo correo, xa que había alumnos que non sabían usar a 

plataforma. 

Recordemos que usamos o mesmo libro para 1º e para 2º da ESO (“Promenade 1”). 

2. INSTRUMENTOS PARA REALIZAR A 3ª AVALIACIÓN ONLINE: 

Os instrumentos para realizar a 3ª avaliación centráronse exclusivamente na realización de fichas 

telemáticas de gramática e vocabulario cos medios disponibles polo alumnado. Estas tarefas 

coresponden á explicación en castelán da gramática e do vocabulario así como a comprensión e 

expresión escrita de cada unidade xunto cunha ficha de exercicios moi sinxelos para practicar o 

aprendido. 

3. INFLUENCIA DA 3ª AVALIACION ONLINE SOBRE A NOTA FINAL DA MATERIA: 

Tendo en conta que na materia de Francés, a avaliación é continua, formativa e individualizada e 

que polo tanto se valora o progreso realizado polo alumno, procedeuse a avaliar ao alumno de 

seguinte xeito: A nota da 1ª Avaliación correspondeu ao 40% da nota final, a nota media da 2ª 

avaliación correspondeu ao 60 % da nota final do curso e procedeuse a subir a nota media final 

ata un máximo de UN punto segundo o traballo realizado na 3ª Avaliación. 

MATERIA DE FRANCÉS 3ºESO / 3º ESO 

1. CONTIDOS ONLINE NO CONFINAMENTO: 

Unha parte dos contidos centráronse fundamentalmente no repaso e afondamento dos contidos 

vistos, no primeiro e no segundo trimestre e outra parteorientouse no avance de contidos xa que 

tanto en 3º como en 4º só quedaba unha unidade por estudar na última avaliación. 

Recordemos que usamos o mesmo libro para 3º e para 4º da ESO (“Tous Ensemble 1”). 

2. INSTRUMENTOS PARA REALIZAR A 3ª AVALIACION ONLINE: 

Os instrumentos para realizar a 3ª avaliación baseáronse exclusivamente na realización de fichas 

telemáticas da gramática e vocabulario cos medios disponibles polo alumnado. Estas tarefas 

corresponden á explicación en castelán da gramática e do vocabulario así como a comprensión e 
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expresión escrita de cada unidade xunto cunha ficha de exercicios moi sinxelos para practicar o 

aprendido. 

3. INFLUENCIA DA 3ª AVALIACION ONLINE SOBRE A NOTA FINAL DA MATERIA: 

Tendo en conta que na materia de Francés, a avaliación é continua, formativa e individualizada e 

que polo tanto se valora o progreso realizado polo alumno, procedeuse a avaliar ao alumno de 

seguinte xeito: A nota da 1ª Avaliación correspondeu ao 40% da nota final, a nota media da 2ª 

avaliación correspondeu ao 60 % da nota final do curso e procedeuse a subir a nota media final 

ata un máximo de UN punto segundo o traballo realizado na 3ª Avaliación. 

4. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN: 

Os alumnos que non aprobaron a materia na 3ª avaliación tiveron unha oportunidade en xunio 

(últimas dúas semanas de clase) de aprobar coa realización dunha proba online que consistiu 

nuha ficha de exercicios de gramática e vocabulario así como da comprensión e expresión escrita 

moi sinxelos para entregar pola plataforma EDMODO, por correo ou a través da Aula Virtual do 

centro Esta proba, con exercicios de expresión y comprensión oral y/o escrita y gramática, foi moi 

similar ás realizadas durante o curso e axustáronse aos contidos traballados durante o curso, 

tanto na aula (os dous primeiros trimestres) como na rede (no último trimestre). 

Para aprobar a materia a nota ten que ser ≥5. 

Os alumnos que suspenderon en xuño tiveron dúas opcións para aprobar en setembro, nas 

probas extraordinarias: 

1) presentarse ao examen presencial que foi na data acordada dende a Xefatura de Estudos (o 

2 de setembro de 2020 ás 8:30 no Ies Lauro Olmo). 

2) Completar e entregar un caderno de actividades (exercicios, sopas de letras, 

encrucillados,...) relacionadas coa gramática, co vocabulario e coa comprensión e expresión 

escrita correspondente ao dado no último trimestre de xeito telemático antes da data do 

exame presencial de recuperación de setembro. 

5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS PARA RECUPERAR A MATERIA PENDENTE DE CURSOS 

ANTERIORES. O sistema de recuperación de pendentes non se modifica. Dánse dúas opcións: si o 

alumno está ou non cursando a materia de Francés: o alumno, pode facer e entregar un caderno 

de actividades relacionadas coa materia dada no curso no que ten a materia pendente. A data de 

entrega foi acordada dende Xefatura de estudos. Os alumnos que non fixeron e entregaron ese 

caderno de exercicios tivo que realizar unha proba telemática en xunio que constaba duhna ficha 

moi sinxela de exercicios relacionados cos contidos do curso. Non se puideron realizar exámenes 

presenciales no mes de xuño. 

(Só había alumnos de 1º e 2º da ESO coa materia pendente). 
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MATERIA DE FRANCÉS 1º BACHARELATO e 2º BACHARELATO 

1. CONTIDOS ONLINE NO CONFINAMENTO: 

Unha parte dos contidos centráronse fundamentalmente no repaso e afondamento dos contidos 

vistos, no primeiro e no segundo trimestre e outra parte orientouse no avance de contidos xa que 

tanto en 1º de bacharelato como en 2º só quedaba unha unidade por estudar na última 

avaliación. 

Recordemos que usamos o mesmo libro para 1º e para 2º de Bacharelato. 

2. INSTRUMENTOS PARA REALIZAR A 3ª AVALIACION ONLINE: 

Os instrumentos para realizar a 3ª avaliación baseáronse exclusivamente na realización de fichas 

telemáticas da gramática e vocabulario cos medios disponibles polo alumnado. Estas tarefas 

corresponden á explicación en castelán da gramática e do vocabulario así como a comprensión e 

expresión escrita de cada unidade xunto cunha ficha de exercicios moi sinxelos para practicar o 

aprendido. 

3. INFLUENCIA DA 3ª AVALIACION ONLINE SOBRE A NOTA FINAL DA MATERIA: 

Tendo en conta que na materia de Francés, a avaliación é continua, formativa e individualizada e 

que polo tanto se valora o progreso realizado polo alumno, procedeuse a avaliar ao alumno de 

seguinte xeito: A nota da 1ª Avaliación correspondeu ao 40% da nota final, a nota media da 2ª 

avaliación correspondeu ao 60 % da nota final do curso e procedeuse a subir a nota media final 

ata un máximo de UN punto segundo o traballo realizado na 3ª Avaliación. 

4. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN: 

Os alumnos que non aprobaron a materia na 3ª avaliación tiveron unha oportunidade en xunio 

(últimas dúas semanas de clase) de aprobar coa realización dunha proba online que consistiu 

nuha ficha de exercicios de gramática e vocabulario así como da comprensión e expresión escrita 

moi sinxelos para entregar pola plataforma EDMODO, por correo ou a través da Aula Virtual do 

centro Esta proba, con exercicios de expresión y comprensión oral y/o escrita y gramática, foi moi 

similar ás realizadas durante o curso e axustáronse aos contidos traballados durante o curso, 

tanto na aula (os dous primeiros trimestres) como na rede (no último trimestre). 

Para aprobar a materia a nota ten que ser ≥5. 

Os alumnos que suspenderon en xuño tiveron dúas opcións para aprobar en setembro, nas 

probas extraordinarias: 

1) Presentarse ao examen presencial que foi na data acordada dende a Xefatura de Estudos (o 2 

de setembro de 2020 ás 8:30 no Ies Lauro Olmo). 

2) Completar e entregar un caderno de actividades (exercicios, sopas de letras, encrucillados,...) 

relacionadas coa gramática, co vocabulario e coa comprensión e expresión escrita correspondente 

ao dado no último trimestre de xeito telemático antes da data do exame presencial de 

recuperación de setembro. 
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5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS PARA RECUPERAR A MATERIA PENDENTE DE CURSOS 

ANTERIORES. O sistema de recuperación de pendentes non se modifica. Dánse dúas opcións: si o 

alumno está ou non cursando a materia de Francés: o alumno, pode facer e entregar un caderno 

de actividades relacionadas coa materia dada no curso no que ten a materia pendente. A data de 

entrega foi acordada dende Xefatura de estudos. 

Os alumnos que non fixeron e entregaron ese caderno de exercicios tivo que realizar unha proba 

telemática en xuño que constaba duhna ficha moi sinxela de exercicios relacionados cos contidos 

do curso. Non se puideron realizar exámenes presenciales no mes de xuño. 

Non adoita haber alumnos de Bacharelato coa materia pendente doutros cursos. 

Sí pode haber alumnos que non colleron a materia de francés optativo en primeiro de bacharelato 

e sí a queren cursar en 2º de Bacharelato, estes alumnos deben realizar unha proba 

correspondente aos contidos de 1º e esa proba adoita ser en setembro antes dos exames de 

recuperación. 

(Este ano houbo unha alumna). 

As medidas que se están a levar a cabo neste curso 2020/2021 para reforzar os contidos novos 

da 3ª avaliación do curso anterior son o repaso constante e en todas as unidades do libro do 

estudado en cursos anteriores ao ser unha materia de avaliación continua. 
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s. Medidas ante un novo confinamento/ ensinanza non presencial: 

No caso dun novo confinamento utilizaríamos a aula virtual do centro para seguir coa 

programación do curso. Todos os alumnos están xa matriculados en clase de francés. 

No caso de alumnos confinados, estes alumnos seguirán as clases con normalidade na súa casa a 

través da plataforma da Xunta, WEBEX. No caso de non poder asistir á clase virtual terán na aula 

virtual do IES todo o necesario para non perder o ritmo (explicacións, exercicios, resolución de 

exercicios, etc). Tamén podemos facer un seguimento destes alumnos mediante o correo 

electrónico ou mediante a plataforma EDMODO (que foron os métodos utilizados de marzo a xuño 

de 2020). 

Os criterios de cualificación serían case os mesmos que na ensinanza presencial: 
 

 
 
 
1º, 2º, 3º, 4º ESO 

80% Probas, exames, fichas de exercicios das unidades 

do libro, fichas de exercicios de reforzo e repaso... 

20% Traballo diario na cas, proxectos ou traballos para 

entregar... 

 

 

 
1º Bacharelato,2º bacharelato 

90% Probas, exames, fichas de exercicios das unidades 

do libro, fichas de exercicios de reforzo e repaso... 

10% Traballo diario na cas, proxectos ou traballos para 

entregar... 
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t. Anexo á programación para dar resposta á Orde de 25 de xaneiro de 

2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 

no sistema educativo de Galicia. 

 
 

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 

no sistema educativo de Galicia.  

A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación, establece na súa disposición derradeira quinta o seu 

calendario de implantación, que recolle que ao inicio do curso seguinte á entrada en vigor 

da lei se implantarán as modificacións introducidas na avaliación e nas condicións de 

promoción das diferentes etapas educativas e as modificacións introducidas nas 

condicións de titulación da educación secundaria obrigatoria, dos ciclos formativos de 

grao básico e do bacharelato. 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o 

alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a 

terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación 

individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades 

de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na 

avaliación final de curso. 

As sesións de avaliación da 3ª avaliación parcial para os alumnos e alumnas de 1º, 2º, 3º 

e 4º da ESO serán os días 6 e 7 de xuño de 2022. As sesión de avaliación parcial para os 

alumnos e alumnas de 1º de bacharelato Terán lugar o día 9 de xuño de 2022. A entrega 

de notas será os días 8 de xuño para a ESO e o 10 de xuño para 1º de Bacharelato. 

O procedemento para a recuperación desta terceira avaliación será entre o 7 e o 17 de 

xuño a través de actividades de repaso e reforzo de francés, xa sexan orais ou escritas 

O periodo de repaso da materia para a recuperación da mesma para os alumnos e 

alumnas de 1º de bacharelato serán entre os días 13 de xuño e o 20 de xuño, sendo os 

días 20 e 21 de xuño os días da realización dos exames de recuperación da avaliación 

final de xuño e o 23 de xuño as sesión de avaliación extraordinaria dee final de xuño. Os 

alumnos que xa superasen a materia na avaliación parcial da 3ª avaliación realizarán 

fichas de exercicios e xogos (encrucillados, sopas de letras, etc) de repaso de toda a 

materia. 
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Os criterios de promoción de curso serán os establecidos na Orde do 25/01/22 pola que 

se actualiza a normativa de avaliación no sistema educativo de Galicia.  
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