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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1 Centro :  IES CHAN DO MONTE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Alumnado 

 
A maior parte do alumnado procede do medio rural, dun grupo de parroquias pertencentes ao 
concello de Marín e situadas na costa.  
O nivel socioeconómico dos nosos alumnos sitúase nun tramo medio.  
A actividade cultural da zona centralízase sobre todo en Marín, vila máis importante e centro urbano 
ao que están máis vinculados os alumnos. 

 

 

 
Situación   
 
Chan do Monte, 23, MOGOR 
 
 
Ensinanzas que oferta o centro 

ESO 

Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades.  

ESA 

FP BÁSICA I e II 

Ciclos Formativos das familias de  

- Administración e Xestión 

- Comercio e Marketing 

- Informática e Comunicacións  

- Instalacións e Mantemento  
 

  



 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 

 
CURSO 2022- 2023  

 

 

       Páxina 5 de 170 

3 Departamento 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

FRANCÉS 1º ESO  A Carmen Lores Casalderrey 

FRANCÉS 2º ESO A Carmen Lores Casalderrey 

FRANCÉS 3º ESO A Carmen Lores Casalderrey 

FRANCÉS 4º ESO A Carmen Lores Casalderrey 

FRANCÉS 1º BAC   

FRANCÉS 2º BAC   
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2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial 

O noso principal obxectivo será a adquisición da competencia comunicativa tal como esta se describe 

no MCERL, “comprensión y produción (expresión e interacción) de textos orales y escritos” (p. 517. BOE 

de 3 de xaneiro de 2015). Centrarémonos tamén no desenvolvemento progresivo dos obxectivos  en 

relación coas diferentes competencias. 

 

➢ Comunicación Lingüística (CCL) 

✓ Comprender a información global e os datos máis relevantes de mensaxes orais escritos en 

francés, en situacións de comunicación próximas aos alumnos.  

✓ Producir mensaxes orais e escritos en francés, en situacións relacionadas co entorno 

comunicativo dos alumnos, combinando á vez recursos expresivos lingüísticos e non 

lingüísticos, co fin de satisfacer as súas necesidades máis básicas de comunicación. 

✓ Ler de forma comprensiva e autónoma textos en francés a un nivel adecuado ás 

capacidades e intereses dos alumnos, obtendo informacións tanto globais como específicas 

e valorando a lectura como fonte de información  de desfrute e como medio de acceso a 

culturas diferentes.  

✓ Entender e utilizar as consignas máis usuais de comunicación na aula.  

✓ Dominar a estrutura básica da frase e construír pequenos textos, organizando as ideas e a 

información de forma coherente e comprensible. Utilizar o vocabulario e as estruturas 

adecuadas segundo o tema nunha situación comunicativa concreta, tanto oral como escrita.  

Utilizaremos o francés como instrumento de comunicación na aula, con actividades orais e escritas 

apropiadas para o seu nivel, utilizando las regras e o vocabulario adecuado a cada situación. 

       

➢ Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 

✓ Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación como elemento 

facilitador da aprendizaxe do francés e como instrumento para mellorar as producións 

propias.  

✓ Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. A importancia de coidar o noso entorno. 

✓ Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

✓ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

  A lingua estranxeira permite non solo expresar a cantidade, realizar operacións aritméticas,  análises de 

porcentaxes, sino tamén a formulación de regras gramaticais seguindo razoamentos lóxicos 

➢ Competencia Dixital (CD) 
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✓ Obter e seleccionar información contextualizada en lingua francesa, tratala de forma 

autónoma e crítica e transmitila de maneira organizada.  

✓ Manexar as ferramentas da aula Tic: páxinas WEB con recursos interactivos, para atopar 

información e realizar as actividades propostas para cada grupo de alumnos.  

✓ Esta competencia  trabállase a diario, tanto na clase como na casa e forma parte 

fundamental dos nosos recursos didácticos. 

 

➢ Competencia Aprender a Aprender (CAA) 

✓ Facer uso das estratexias comunicativas elementais para manter eficazmente a 

comunicación.  

✓ Aplicar estratexias de comprensión na comunicación tanto oral como escrita para captar o 

sentido dunha mensaxe sen necesidade de entendelo exhaustivamente.  

✓ Reflexionar sobre os fenómenos que afectan á lingua e á  comunicación, e sacar 

conclusións.  

✓ Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe e avaliar os propios progresos.  

✓ Recoñecer o error, propio o alleo, como parte inherente ao propio proceso de aprendizaxe, e 

utilizalo para mellorar.  

✓ Identificar as propias habilidades e dificultades, co fin de poder determinar cales son los 

obxectivos acadados e as necesidades por cubrir. 

✓ Facer uso das aplicacións informáticas e dos recursos da Web  para atopar a forma de 

realizar as actividades e para adquirir novos coñecementos de forma autónoma.  

✓ Resolver las dúbidas consultando material ou preguntando en clase para poder realizar as 

actividades e poder continuar a súa aprendizaxe de forma autónoma.  

Trabállanse actividades nas que o alumno reflexiona sobre : que debe aprender, como aprende,  que 

estratexias  llo facilitan, utilizando para isto a observación, a memoria, a concentración, cuestionando 

así a organización do seu traballo e os seus hábitos de estudo con obxecto de lograr as súas metas de 

forma máis efectiva. 

 

➢ Competencias Sociais e Cívicas (CSC) 

✓ Aceptar a diferencia e ter unha actitude de interese e respecto cara outros pobos e culturas.  

✓ Captar e contrastar o que é diferente ou semellante entre a cultura francesa e a propia 

cultura no que se refire á visión do mundo e ás interaccións persoais, relativizando as 

propias crenzas culturais.  

✓ Fomentar una actitude favorable cara a materia, facendo participar aos alumnos de forma 

activa. 

✓ Adaptarse ao traballo en grupo, respectando aos compañeiros, e colaborando e asumindo 

con responsabilidade as tarefas que deban realizarse. 
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Para desenvolver esa competencia realízanse tarefas de traballos en grupo ou en parellas que permiten 

non só expresar ideas propias, sinon tamén a escoitar as dos demais, aprendendo con e dos outros. 

 

➢ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 

✓ Superar a inhibición para comunicar en lingua estranxeira. 

✓ Organizar o propio traballo con eficacia, utilizando o material de aprendizaxe básico (libro de 

texto, cadros gramaticais, léxico personalizado, caderno persoal, dicionario,...).  

✓ Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

Ser consciente de controlar a súa aprendizaxe. 

✓ Desenvolver a iniciativa persoal para usar os recursos que teñen á súa disposición. 

✓ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

✓ Empezar a mostrar unha actitude crítica respecto ás informacións, opinións, modelos e 

estereotipos presentados. 

Cando un alumno se comunica  noutra lingua con persoas que falan esa lingua, terá que actuar en certa 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica lle irá dando confianza ante diferentes 

experiencias fóra do seu entorno inmediato. 

 

➢ Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

✓ Obter información sobre a cultura e as expresións artísticas francófonas. 

✓ Comparar a cultura doutros pobos coa cultura propia entendendo e comprendendo o que nos 

une e nos diferencia doutras comunidades francófonas.  

Traballamos actividades que permiten a expresión de opinións, gustos e emocións que producen 

diversas manifestacións culturais e artísticas, así como con realización de traballos creativos de 

simulacións e narracións, etc.… utilizando o Francés para o coñecemento e a apreciación de 

manifestacións artísticas. 
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3 OBXECTIVOS POR CURSO 
 

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

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 materias, así como 

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

da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

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

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

Obxectivos do Bacharelato 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

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

formación e enriquecemento cultural. 

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

impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

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

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4 TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para 2º e 4º  ESO 
 

Acrónimos 

 

Instrumentos de avaliación   

 OB Observación 

 PO Proba oral 

 PE Proba escrita 

 RU Rúbrica 

 CC Caderno de clase 

      Temas transversais   

 EM Emprendemento 

 EC Educación cívica 

 PV Prevención violencia 

 CL Comprensión lectora 

 EOE Expresión oral e escrita 

 CA Comunicación audiovisual 

 TIC Tecnoloxías Información e Comunicacións 

      Competencias clave   

 CCL Comunicación lingüística 

 CMCC
T 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 CD Competencia dixital 

 CAA Aprender a aprender 

 CSC Competencias sociais e cívicas 

 CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 CCEC Conciencia e expresións culturais 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO 

UNIDADE 1: Quelle journée! 
UNIDADE 2:Ta jupe est super! 
UNIDADE 3: Chez Thomas. 
UNIDADE 4: J'ai faim! 
UNIDADE 5: Quelle profesion? 
UNIDADE 6: Vive les vacances! 

 

2º ESO 

 

 

1
ª 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
1 

SLE1 Comprensión de textos orais 

SEPT. 
OCT. 

 
12 

SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

2 

SLE1 Comprensión de textos orais 

NOV. 
DEC. 

 
12 

SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

2
ª 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
3 

SLE1 Comprensión de textos orais 

       DEC 
       XAN. 

12 
SLE2 produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

4 

SLE1 Comprensión de textos orais 

FEB. 
MAR. 

12 
SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

 

 

3
ª
a
v
a
l
i

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 SLE1 Comprensión de textos orais ABR. 12 



 

 

a
c
i
ó
n 

5 SLE2 Produción de textos orais  
MAIO SLE3 Comprensión de textos escritos 

SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

6 

SLE1 Comprensión de textos orais 

MAIO 
XUÑ. 

12 
SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO 

UNIDADE 1:Que s'est-il passé hier? 
UNIDADE 2: Si je réussis mon examen... 
UNIDADE 3: Accro à la technologie? Les médias. 
UNIDADE 4: Mon coin du monde. 
UNIDADE 5: Culture et civilisation française. 
UNIDADE 6: Voyage, voyage! 

 

4º ESO 

 

 

1
ª 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
1 

SLE1 Comprensión de textos orais 

SEPT. 
OCT. 

 
15 

SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

2 

SLE1 Comprensión de textos orais 

NOV. 
DEC. 

 
12 

SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

2
ª 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
3 

SLE1 Comprensión de textos orais 

       DEC. 
XAN. 

 
12 

SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

4 

SLE1 Comprensión de textos orais 

FEB. 
MAR. 

12 
SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

 

 

3
ª
 
a
v
a
l

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 SLE1 Comprensión de textos orais ABR. 12 



 

 

i
a
c
i
ó
n 

5 SLE2 Produción de textos orais MAIO 

SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

6 

SLE1 Comprensión de textos orais 

MAIO 
XUÑ. 

12 
SLE2 Produción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Produción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 
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UNIDADE 1 

2º ESO. Unidade 1. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 te- 

máticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das pala- 

bras ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecemen- 
tos 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.).  

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

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

▪ 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 

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Comprende preguntas básicas 
moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o 
necesita.  

Escoitar  diálogos entre xóvenes 
que se presentan. 
Completar frases, cuadros... 
Escoitar cancións. x 

   

  
4% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas 
(números, datas) e segue 
instrucións e consignas de aula.  

Escoitar números e repetilos. 
Escoitar o alfabeto e repetilo. 
Escoitar números de teléfono e 
datas e identificalos. 
Escoitar cancións sobre os días, 
os meses. 

x 

 

    
4% CA 

▪ 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  

X   
Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de 
textos orais breves,  con 
estruturas previamente 
traballadas, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar 
o dito.  

Escoitar e relacionar sons e 
imaxes. 
Ver videos sinxelos e atopar a 
información requerida 
 

  x 

 

  
12% CA 

TIC 
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relativas ao ámbito persoal e público moi elemental, 
sempre que se fale con lentitude, articulando de forma 
clara e comprensible.  

 

 

2º ESO. Unidade 1. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

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, dis- 

tinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos so- 

bre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimi- 
lados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e co- 

herencia básica, estruturándoa adecuada- 
mente e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de tex- 
to memorizados e traballados na clase pre- 
viamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha ver- 

sión máis modesta) ou da mensaxe (limitar 
o que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingü- 
ísticos dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e pa- 
ralingüísticos. 

▪ 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 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ CCEC  

X   
Nalgunhas das actividades de 
aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira 

Uso do francés nas actividades 
orais realizadas na aula ainda 
que con erros pero sempre 
cunha actitude positiva cara á 
lingua. 

x 

   

  
4% EC 

EOE 

▪ 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  

X   
Fai e responde intelixiblemente e 
con accións colaborativas, 
preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a 

Conversas nas que o alumnos 
se presenten e pregunten  os 
seus compañeiros.   x 

 

  
11% EOE 

▪ 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  

X   
Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia 
información moi básica e  
manifesta os seus gustos 

Conversas nas que se 
interactúe expresando gustos. 
Interactuar ao teléfono para 
invitar a alguén a unha festa de 
aniversario. 
Indicar como se vai dun lugar a 
outro na cidade (da casa ao 
instituto, por exemplo) 

  x 

 

  
12% EOE 
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– 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 fa- ciais, 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 e 
outras igualmente cotiás moi básicas.  

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 1. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, tí- 
tulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selec- 
tiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesa- 

▪ 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, 

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

 
X   

Comprende avisos, obrigas e 
prohibicións básicas e 
predicibles, especialmente se 
contan con apoio visual. 

Asociar textos e imaxes 
 x     

10% CL 
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rios para a realización da tarefa (sentido xe- 
ral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de ele- 
mentos significativos, lingüísticos e paratex- 
tuais, e do coñecemento e as experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da com- 

prensión de novos elementos. 
▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia 

e significado a partir de modelos escritos e ex- 
presións orais coñecidas.  

referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 
▪ B3.3. Comprender información relevante e previsible 
en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a coñecementos e 
experiencias propias da súa idade. 
▪ B3.4. Comprende textos propios de situacións 

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

 

2º ESO. Unidade 1. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– 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. 

▪ 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 indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

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

▪ 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  

X   
Elabora textos sinxelos a partir 
de modelos(aínda que teña 
algúns erros) 

Producir textos escritos sinxelos 
para presentarse. 
 
Redactar mensaxes para 
saludar a un amigo 

 x 

  

  
10% EOE 

EC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

X   
Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
moi básica. 

Completar unha ficha cos datos 
persoais  x     

5% EOE 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

X   
Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 
modelo. 

Redactar a súa presentación 
persoal. 
 
Redactar a presentación dun 
personaxe famoso. 
 
Exercicios de hocos para 

 x 

  

  
10% EOE 

TIC 
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– 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.  

rechear con vocabulario 

 

2º ESO. Unidade 1. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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; 

▪ 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 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. 

▪ 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 

X   
 Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e produce 
aínda que con algún erro,  léxico 
e estruturas moi básicas,  

Exercicios de repeticións de 
sons. x 

   

  
4% EOE 

 

▪ 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 

X   
Utiliza adecuadamente saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento  e amosa 
respecto polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, 
etc. 

 

x 

 

    
4% EM 

EC 

EOE 
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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 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 opinión e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 

▪ B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas 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 va-rias 
linguas, tanto curriculares como outras pre-sentes no 
centro docente, relacionados cos ele-mentos 
transversais, evitando estereotipos lingü-ísticos ou 
culturais.  

 
▪ 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 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

X   
Participa en proxectos Realización de diferentes 

proxectos, tanto individuais 
como colectivos.    

 

 x 

10% EM 

EC 

TIC 

EOE 

 

 

UNIDADE 2 

2º ESO. Unidade 2. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 



 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 
 

CURSO 2022-023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Páxina 24 de 170 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 te- 

máticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das pala- 

bras ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecemen- 
tos 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.).  

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

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

▪ 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 

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Comprende preguntas básicas 
moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o 
necesita.  

Escoitar  diálogos entre xóvenes 
que se presentan. 
Completar frases, cuadros... 
Escoitar cancións. x 

   

  
5% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas 
(números, datas) e segue 
instrucións e consignas de aula.  

Escoitar números e repetilos. 
Escoitar o alfabeto e repetilo. 
Escoitar números de teléfono e 
datas e identificalos. 
Escoitar cancións sobre os días, 
os meses. 

  x 

 

  
9% CA 

▪ 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  

X   
Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de 
textos orais breves,  con 
estruturas previamente 
traballadas, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar 
o dito.  

Escoitar e relacionar sons e 
imaxes. 
Ver videos sinxelos e atopar a 
información requerida 
 

  x 

 

  
9% CA 

TIC 

 

2º ESO. Unidade 2. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 2. 

Producción 

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, dis- 

tinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos so- 

bre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimi- 
lados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e co- 

herencia básica, estruturándoa adecuada- 
mente e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de tex- 
to memorizados e traballados na clase pre- 
viamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha ver- 

sión máis modesta) ou da mensaxe (limitar 
o que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingü- 
ísticos dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e pa- 
ralingüísticos. 
– 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 fa- ciais, posturas, e 
contacto visual ou corporal). 

▪ 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 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ CCEC  

X   
Nalgunhas das actividades de 
aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira 

Uso do francés nas actividades 
orais realizadas na aula ainda 
que con erros pero sempre 
cunha actitude positiva cara á 
lingua. 

x 

   

  
5% EC 

EOE 

▪ 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  

X   
Fai e responde intelixiblemente e 
con accións colaborativas, 
preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a 

Conversas nas que o alumnos 
se presenten e pregunten  os 
seus compañeiros.  x     

9% EOE 

▪ 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  

X   
Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia 
información moi básica e  
manifesta os seus gustos 

Conversas nas que se 
interactúe expresando gustos. 
Interactuar ao teléfono para 
invitar a alguén a unha festa de 
aniversario. 
Indicar como se vai dun lugar a 
outro na cidade (da casa ao 
instituto, por exemplo) 

 x 

  

  
8% EOE 
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– 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 e 
outras igualmente cotiás moi básicas.  

 

 

2º ESO. Unidade 2. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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 da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paratex-uais, 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.  
 

▪ 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 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.  

▪ 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 

X   
Comprende avisos, obrigas e 
prohibicións básicas e 
predicibles, especialmente se 
contan con apoio visual. 

Asociar textos e imaxes 
 x     

9% CL 
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2º ESO. Unidade 2. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– 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 

▪ 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 indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

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

▪ 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  

X   
Elabora textos sinxelos a partir 
de modelos(aínda que teña 
algúns erros) 

Producir textos escritos sinxelos 
para presentarse. 
 
Redactar mensaxes para 
saludar a un amigo 

 x 

  

  
9% EOE 

EC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

X   
Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
moi básica. 

Completar unha ficha cos datos 
persoais  x     

8% EOE 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

X   
Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 
modelo. 

Redactar a súa presentación 
persoal. 
 
Redactar a presentación dun 
personaxe famoso. 
 
Exercicios de hocos para 
rechear con vocabulario 

 x 

  

  
9% EOE 

TIC 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 2. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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 

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

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

básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 
 

 
X   

 Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e produce 
aínda que con algún erro,  léxico 
e estruturas moi básicas,  

Exercicios de repeticións de 
sons. x 

   

  
5% EOE 

 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 

 
X   

Utiliza adecuadamente saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento  e amosa 
respecto polas diferenzas que 

 

x 

 

    
5% EM 

EC 

EOE 
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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 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 opinión e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 

▪ 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 de- 

mandadas 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 va-rias 
linguas, tanto curriculares como outras pre-sentes no 
centro docente, relacionados cos ele-mentos 
transversais, evitando estereotipos lingü-ísticos ou 
culturais.  

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

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

 
▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe.  
 

 
X   

Participa en proxectos Realización de diferentes 
proxectos, tanto individuais 
como colectivos.    

 

 x 

10% EM 

EC 

TIC 

EOE 

 

 

UNIDADE 3 

2º ESO. Unidade 3. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA
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LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 te- 

máticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das pala- 

bras ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecemen- 
tos 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.).  

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

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

▪ 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 

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD   X 

 Comprende preguntas básicas 
moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o 
necesita.  

Escoitar  diálogos entre xóvenes 
que se presentan. 
Completar frases, cuadros... 
Escoitar cancións. x 

   

  
2% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD   X 

 Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas 
(números, datas) e segue 
instrucións e consignas de aula.  

Escoitar números e repetilos. 
Escoitar o alfabeto e repetilo. 
Escoitar números de teléfono e 
datas e identificalos. 
Escoitar cancións sobre os días, 
os meses. 

x 

 

    
2% CA 

▪ 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   X  

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de 
textos orais breves,  con 
estruturas previamente 
traballadas, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar 
o dito.  

Escoitar e relacionar sons e 
imaxes. 
Ver videos sinxelos e atopar a 
información requerida 
 

  x 

 

  
15% CA 

TIC 

 

2º ESO. Unidade 3.Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA
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LLO 

Bloque 2. 

Producción 

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, dis- 

tinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos so- 

bre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimi- 
lados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e co- 

herencia básica, estruturándoa adecuada- 
mente e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de tex- 
to memorizados e traballados na clase pre- 
viamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha ver- 

sión máis modesta) ou da mensaxe (limitar 
o que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingü- 
ísticos dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e pa- 
ralingüísticos. 
– 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. 

▪ 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 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ CCEC  
 X 

 Nalgunhas das actividades de 
aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira 

Uso do francés nas actividades 
orais realizadas na aula ainda 
que con erros pero sempre 
cunha actitude positiva cara á 
lingua. 

x 

   

  
2% EC 

EOE 

▪ 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   X 

 Fai e responde intelixiblemente e 
con accións colaborativas, 
preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a 

Conversas nas que o alumnos 
se presenten e pregunten  os 
seus compañeiros. x 

 

    
3% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD   X  

Entendende o suficiente e faise 
entender (ainda que con erros) 
en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades 
inmediatas nas que pide e  dá 
información sobre o instituto, as 
materias, os horarios,  e as 
actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar.  

Expresar as actividades de 
lecer. 
Describir a aula, o instituto... 
Falar dos horarios e das 
materias. 

  x 

 

  
10% EOE 

▪ 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  

 X  
Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia 
información moi básica e  
manifesta os seus gustos 

Conversas nas que se 
interactúe expresando gustos. 
Interactuar ao teléfono para 
invitar a alguén a unha festa de 
aniversario. 
Indicar como se vai dun lugar a 
outro na cidade (da casa ao 
instituto, por exemplo) 

x 

   

  
3% EOE 
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– Paralingüísticos: 

– Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou 

realización de accións que aclaran o significado. 
– Uso de linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (acenos, expresións fa- ciais, 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 e 
outras igualmente cotiás moi básicas.  

▪ 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  

 X  
Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e sobre gustos 

Presentarse a si mesmo dando 
toda a información posible. 
 
Presentar a un personaxe 
famoso a toda a clase 

x 

   

  
10% EOE 

 

 

2º ESO. Unidade 3. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, tí- 
tulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selec- 
tiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesa- 

rios para a realización da tarefa (sentido xe- 
ral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de ele- 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE  
 X 

 Comprende  textos adaptados Actividades de comprension 
escrita a partir de publicidades, 
fichas...  x 

  

  
5% CL 

▪ 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  X 
 Comprende avisos, obrigas e 

prohibicións básicas e 
predicibles, especialmente se 
contan con apoio visual. 

Asociar textos e imaxes 
 x     

5% CL 

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e 
moisinxela 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  X  
Comprende información básica e 
sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a. 

Identificar personaxes (asociar 
texto e imaxe) 
Exercicios de comprensión 
escrita a partir de mails de 
correspondentes franceses. 

 x     
5% CL 
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mentos significativos, lingüísticos e paratex- 
tuais, e do coñecemento e as experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da com- 

prensión de novos elementos. 
▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia 

e significado a partir de modelos escritos e ex- 
presións orais coñecidas.  

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 X  
Comprende información esencial 
e localiza información específica 
en material informativo sinxelo.  

Asociar materias e imaxes. 
Interpretar horarios de collèges 
franceses. 
 

 x 

  

  
5% CL 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 3. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– 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 

▪ 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 indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

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

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

 

 X 
 Elabora textos sinxelos a partir 

de modelos(aínda que teña 
algúns erros) 

Producir textos escritos sinxelos 
para presentarse. 
 
Redactar mensaxes para 
saludar a un amigo 

 x 

  

  
5% EOE 

EC 

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

 

 X  
Escribe notas moi sinxelas e 
breves, (aínda que teña algúns 
erros) 

Redactar felicitacións por 
aniversario, invitacións...  x     

5% EOE 

TIC 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada ( informar, 
preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita 

  
X  

Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 
modelo. 

Redactar a súa presentación 
persoal. 
 
Redactar a presentación dun 
personaxe famoso. 

 x 

  

  
5% EOE 

TIC 
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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.  

como en formato dixital, cunha presentación limpa 
e ordenada. 

 
Exercicios de hocos para 
rechear con vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 3. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
 X 

  Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e produce 
aínda que con algún erro,  léxico 
e estruturas moi básicas,  

Exercicios de repeticións de 
sons. x 

   

  
2% EOE 
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– Procesos fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas 
– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto 

e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 
▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e 

normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na 
cultura estranxeira. 
– Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, 

horarios, actividades ou celebracións máis significativas; 
condicións de vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais(familiares, de amizade ou escolares), comida, 
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos, lugares 
máis habituais, etc.; e a costumes, valores e actitudes moi 
básicos e máis evidentes sobre aspectos propios da súa idade 
nos países onde se fala a lingua estranxeira. 
– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais 

e máis significativas nos costumes cotiáns entre os países 
onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 
– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países 

e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 
▪ B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas 

que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 
– Participación en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando as 
competencias que 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 opinión e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 

▪ 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 de- 

mandadas 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 va-rias 
linguas, tanto curriculares como outras pre-sentes no 
centro docente, relacionados cos ele-mentos 
transversais, evitando estereotipos lingü-ísticos ou 
culturais.  

moi 
básicos 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 (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 
 X 

 Utiliza adecuadamente saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento  e amosa 
respecto polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, 
etc. 

 

x 

 

    
2% EM 

EC 

EOE 

▪ 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 

▪ CD 
 X    x 

 

    
2% EM 

 
▪ 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 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 X  
Participa en proxectos Realización de diferentes 

proxectos, tanto individuais 
como colectivos.    

 

 x 

10% EM 

EC 

TIC 

EOE 

▪ 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 

 

 
X  

Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa 
(aínda que con algún erro) 
utilizando mínimamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios, moi básicos 
e traballados previamente. 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
traballadas. 
 
 

x 

   

  
2% EM 

CL 

EOE 



 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 
 

CURSO 2022-023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Páxina 36 de 170 

 

UNIDADE 4 

2º ESO. Unidade 4. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 te- 

máticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das pala- 

bras ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecemen- 
tos 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.).  

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

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

▪ 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 

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD   X 

 Comprende preguntas básicas 
moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais, sempre que se 
fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o 
necesita.  

Escoitar  diálogos entre xóvenes 
que se presentan. 
Completar frases, cuadros... 
Escoitar cancións. x 

   

  
3% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD   X 

 Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas 
(números, datas) e segue 
instrucións e consignas de aula.  

Escoitar números e repetilos. 
Escoitar o alfabeto e repetilo. 
Escoitar números de teléfono e 
datas e identificalos. 
Escoitar cancións sobre os días, 
os meses. 

x 

 

    
2% CA 

▪ 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   X  

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de 
textos orais breves,  con 
estruturas previamente 
traballadas, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar 
o dito.  

Escoitar e relacionar sons e 
imaxes. 
Ver videos sinxelos e atopar a 
información requerida 
 

  x 

 

  
15% CA 

TIC 

▪ 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  

 X  
Comprende a información 
esencial en conversas breves e 
moi sinxelas. 

Xogos de rol no que o alumno 
pregunta e é preguntado. 
Escoitar descripcions e 
asocialas a imaxes. 
 

 

x 

   

  
3% CA 
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2º ESO. Unidade 4. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

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, dis- 

tinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos so- 

bre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimi- 
lados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e co- 

herencia básica, estruturándoa adecuada- 
mente e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de tex- 
to memorizados e traballados na clase pre- 
viamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha ver- 

sión máis modesta) ou da mensaxe (limitar 
o que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingü- 
ísticos dispoñibles. 

▪ 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 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ CCEC  
 X 

 Nalgunhas das actividades de 
aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira 

Uso do francés nas actividades 
orais realizadas na aula ainda 
que con erros pero sempre 
cunha actitude positiva cara á 
lingua. 

x 

   

  
2% EC 

EOE 

▪ 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   X 

 Fai e responde intelixiblemente e 
con accións colaborativas, 
preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a 

Conversas nas que o alumnos 
se presenten e pregunten  os 
seus compañeiros. x 

 

    
2% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD   X  

Entendende o suficiente e faise 
entender (ainda que con erros) 
en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades 
inmediatas nas que pide e  dá 
información sobre o instituto, as 
materias, os horarios,  e as 
actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar.  

Expresar as actividades de 
lecer. 
Describir a aula, o instituto... 
Falar dos horarios e das 
materias. 

  x 

 

  
10% EOE 
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– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e pa- 
ralingüísticos. 
– 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 fa- ciais, 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 e 
outras igualmente cotiás moi básicas.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ CD  

 X  
Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia 
información moi básica e  
manifesta os seus gustos 

Conversas nas que se 
interactúe expresando gustos. 
Interactuar ao teléfono para 
invitar a alguén a unha festa de 
aniversario. 
Indicar como se vai dun lugar a 
outro na cidade (da casa ao 
instituto, por exemplo) 

x 

   

  
2% EOE 

▪ 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  

 X  
Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e sobre gustos 

Presentarse a si mesmo dando 
toda a información posible. 
 
Presentar a un personaxe 
famoso a toda a clase 

 x 

  

  
2%  

 

2º ESO. Unidade 4. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, tí- 
tulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selec- 
tiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesa- 

▪ 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, 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE  
 X 

 Comprende  textos adaptados Actividades de comprension 
escrita a partir de publicidades, 
fichas...  x 

  

  
5% CL 

▪ 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  X 
 Comprende avisos, obrigas e 

prohibicións básicas e 
predicibles, especialmente se 
contan con apoio visual. 

Asociar textos e imaxes 
 x     

2% CL 
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rios para a realización da tarefa (sentido xe- 
ral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de ele- 
mentos significativos, lingüísticos e paratex- 
tuais, e do coñecemento e as experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da com- 

prensión de novos elementos. 
▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia 

e significado a partir de modelos escritos e ex- 
presións orais coñecidas.  

referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 
▪ B3.3. Comprender información relevante e previsible 
en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a coñecementos e 
experiencias propias da súa idade. 
▪ B3.4. Comprende textos propios de situacións 

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

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e 
moisinxela 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  X  
Comprende información básica e 
sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a. 

Identificar personaxes (asociar 
texto e imaxe) 
Exercicios de comprensión 
escrita a partir de mails de 
correspondentes franceses. 

 x     
5% CL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 X  
Comprende información esencial 
e localiza información específica 
en material informativo sinxelo.  

Asociar materias e imaxes. 
Interpretar horarios de collèges 
franceses. 
 

 x 

  

  
5% CL 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 4. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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. 

▪ 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 indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

▪ 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   X 

 Elabora textos sinxelos a partir 
de modelos(aínda que teña 
algúns erros) 

Producir textos escritos sinxelos 
para presentarse. 
 
Redactar mensaxes para 
saludar a un amigo 

 x 

  

  
5% EOE 

EC 

▪ 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 
 X  

Escribe notas moi sinxelas e 
breves, (aínda que teña algúns 
erros) 

Redactar felicitacións por 
aniversario, invitacións...  x     

3% EOE 

TIC 
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– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando en 

cada un unha idea principal, conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 
– Expresión da mensaxe con claridade, axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) 

ou da mensaxe (facer concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar  frases feitas e 

locucións, do tipo "agora volvo", "paréceme ben", etc.).  
– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

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

letra, etc.). 
– Reescritura definitiva.  

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 X  
Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 
modelo. 

Redactar a súa presentación 
persoal. 
 
Redactar a presentación dun 
personaxe famoso. 
 
Exercicios de hocos para 
rechear con vocabulario 

 x 

  

  
5% EOE 

TIC 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 4. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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. 

▪ 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 

▪ 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 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
 X 

  Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e produce 
aínda que con algún erro,  léxico 
e estruturas moi básicas,  

Exercicios de repeticións de 
sons. x 

   

  
2% EOE 
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– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas 
– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto 

e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 
▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e 

normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na 
cultura estranxeira. 
– Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, 

horarios, actividades ou celebracións máis significativas; 
condicións de vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais(familiares, de amizade ou escolares), comida, 
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos, lugares 
máis habituais, etc.; e a costumes, valores e actitudes moi 
básicos e máis evidentes sobre aspectos propios da súa idade 
nos países onde se fala a lingua estranxeira. 
– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais 

e máis significativas nos costumes cotiáns entre os países 
onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 
– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países 

e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á propia. 
▪ B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas 

que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 
– Participación en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando as 
competencias que 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 opinión e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 

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 de- 

mandadas 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 va-rias 
linguas, tanto curriculares como outras pre-sentes no 
centro docente, relacionados cos ele-mentos 
transversais, evitando estereotipos lingü-ísticos ou 
culturais.  

básicos 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 (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 
 X 

 Utiliza adecuadamente saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento  e amosa 
respecto polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, 
etc. 

 

x 

 

    
2% EM 

EC 

EOE 

▪ 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 

▪ CD 
 X    x 

 

    
2% EM 

 
▪ 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 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 X  
Participa en proxectos Realización de diferentes 

proxectos, tanto individuais 
como colectivos.    

 

 x 

10% EM 

EC 

TIC 

EOE 

▪ 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 

 

 
X  

Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa 
(aínda que con algún erro) 
utilizando mínimamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios, moi básicos 
e traballados previamente. 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
traballadas. 
 
 

 x 

  

  
5% EM 

CL 

EOE 
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UNIDADE 5 

2º ESO. Unidade 5. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 te- 

máticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das pala- 

bras ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecemen- 
tos 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.).  

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

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

▪ 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   X  

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de 
textos orais breves,  con 
estruturas previamente 
traballadas, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar 
o dito.  

Escoitar e relacionar sons e 
imaxes. 
Ver videos sinxelos e atopar a 
información requerida 
 

  x 

 

  
15% CA 

TIC 

▪ 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  

 X  
Comprende a información 
esencial en conversas breves e 
moi sinxelas. 

Xogos de rol no que o alumno 
pregunta e é preguntado. 
Escoitar descripcions e 
asocialas a imaxes. 
 

 

x 

   

  
3% CA 
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2º ESO. Unidade 5. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

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, dis- 

tinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos so- 

bre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimi- 
lados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e co- 

herencia básica, estruturándoa adecuada- 
mente e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de tex- 
to memorizados e traballados na clase pre- 
viamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha ver- 

sión máis modesta) ou da mensaxe (limitar 
o que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingü- 
ísticos dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e pa- 
ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou paráfrase dun termo ou expresión. 

– Uso da lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 

▪ 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 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ CCEC  
  X 

Nalgunhas das actividades de 
aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira 

Uso do francés nas actividades 
orais realizadas na aula ainda 
que con erros pero sempre 
cunha actitude positiva cara á 
lingua. 

x 

   

  
3% EC 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD    X 

Entendende o suficiente e faise 
entender (ainda que con erros) 
en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades 
inmediatas nas que pide e  dá 
información sobre o instituto, as 
materias, os horarios,  e as 
actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar.  

Expresar as actividades de 
lecer. 
Describir a aula, o instituto... 
Falar dos horarios e das 
materias. 

  x 

 

  
10% EOE 

▪ 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  

 

 X 
Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia 
información moi básica e  
manifesta os seus gustos 

Conversas nas que se 
interactúe expresando gustos. 
Interactuar ao teléfono para 
invitar a alguén a unha festa de 
aniversario. 
Indicar como se vai dun lugar a 
outro na cidade (da casa ao 
instituto, por exemplo) 

x 

   

  
3% EOE 

▪ 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  

 

 X 
Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e sobre gustos 

Presentarse a si mesmo dando 
toda a información posible. 
 
Presentar a un personaxe 
famoso a toda a clase 

  x 

 

  
10%  
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– 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 fa- ciais, 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 e 
outras igualmente cotiás moi básicas.  

 

2º ESO. Unidade 5. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, tí- 
tulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selec- 
tiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesa- 

rios para a realización da tarefa (sentido xe- 
ral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de ele- 
mentos significativos, lingüísticos e paratex- 
tuais, e do coñecemento e as experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da com- 

▪ 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 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 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE  
  X 

Comprende  textos adaptados Actividades de comprension 
escrita a partir de publicidades, 
fichas...  x 

  

  
6% CL 

▪ 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   X 
Comprende información básica e 
sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a. 

Identificar personaxes (asociar 
texto e imaxe) 
Exercicios de comprensión 
escrita a partir de mails de 
correspondentes franceses. 

 x     
6% CL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

 X 
Comprende información esencial 
e localiza información específica 
en material informativo sinxelo.  

Asociar materias e imaxes. 
Interpretar horarios de collèges 
franceses. 
 

 x 

  

  
5% CL 

TIC 
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prensión de novos elementos. 
▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia 

e significado a partir de modelos escritos e ex- 
presións orais coñecidas.  

elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con 
apoio visual cando teña certa dificultade.  

 

 

 

2º ESO. Unidade 5. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– 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: 

▪ 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 indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

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

▪ 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    X 

Elabora textos sinxelos a partir 
de modelos(aínda que teña 
algúns erros) 

Producir textos escritos sinxelos 
para presentarse. 
 
Redactar mensaxes para 
saludar a un amigo 

 x 

  

  
6% EOE 

EC 

▪ 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 
  X 

Escribe notas moi sinxelas e 
breves, (aínda que teña algúns 
erros) 

Redactar felicitacións por 
aniversario, invitacións...  x     

6% EOE 

TIC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

 X 
Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 
modelo. 

Redactar a súa presentación 
persoal. 
 
Redactar a presentación dun 
personaxe famoso. 
 
Exercicios de hocos para 
rechear con vocabulario 

 x 

  

  
6% EOE 

TIC 
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– 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.  

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 5. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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; 

▪ 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 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. 

▪ 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 
  X 

 Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e produce 
aínda que con algún erro,  léxico 
e estruturas moi básicas,  

Exercicios de repeticións de 
sons. x 

   

  
3% EOE 

 

▪ 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 
  X 

Utiliza adecuadamente saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento  e amosa 
respecto polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, 
etc. 

 

x 

 

    
3% EM 

EC 

EOE 
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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 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 opinión e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 

▪ B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas 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 va-rias 
linguas, tanto curriculares como outras pre-sentes no 
centro docente, relacionados cos ele-mentos 
transversais, evitando estereotipos lingü-ísticos ou 
culturais.  

▪ 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 

▪ CD 
  X 

  

x 

 

    
2% EM 

 
▪ 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 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

 X 
Participa en proxectos Realización de diferentes 

proxectos, tanto individuais 
como colectivos.    

 

 x 

10% EM 

EC 

TIC 

EOE 

   ▪ SLEB5.5.Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 

sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente.  

  

 X 
Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa 
(aínda que con algún erro) 
utilizando mínimamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios, moi básicos 
e traballados previamente. 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
traballadas. 
 
 

x 

   

  
3% EM 

CL 

EOE 

 

 

UNIDADE 6 

2º ESO. Unidade 6. Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 te- 

máticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das pala- 

bras ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecemen- 
tos 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.).  

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

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

▪ 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    X 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de 
textos orais breves,  con 
estruturas previamente 
traballadas, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar 
o dito.  

Escoitar e relacionar sons e 
imaxes. 
Ver videos sinxelos e atopar a 
información requerida 
 

  x 

 

  
15% CA 

TIC 

▪ 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  

 

 X 
Comprende a información 
esencial en conversas breves e 
moi sinxelas. 

Xogos de rol no que o alumno 
pregunta e é preguntado. 
Escoitar descripcions e 
asocialas a imaxes. 
 

 

x 

   

  
3% CA 

 

 

2º ESO. Unidade 6. Bloque 2. Producción de textos orais 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

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, dis- 

tinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Activación dos coñecementos previos so- 

bre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimi- 
lados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e co- 

herencia básica, estruturándoa adecuada- 
mente e axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo de tex- 
to memorizados e traballados na clase pre- 
viamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha ver- 

sión máis modesta) ou da mensaxe (limitar 
o que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingü- 
ísticos dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos e pa- 
ralingüísticos. 
– 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. 

▪ 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 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ CCEC  
  X 

Nalgunhas das actividades de 
aula, amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira 

Uso do francés nas actividades 
orais realizadas na aula ainda 
que con erros pero sempre 
cunha actitude positiva cara á 
lingua. 

x 

   

  
3% EC 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD    X 

Entendende o suficiente e faise 
entender (ainda que con erros) 
en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades 
inmediatas nas que pide e  dá 
información sobre o instituto, as 
materias, os horarios,  e as 
actividades máis comúns para a 
súa idade e o seu nivel escolar.  

Expresar as actividades de 
lecer. 
Describir a aula, o instituto... 
Falar dos horarios e das 
materias. 

  x 

 

  
10% EOE 

▪ 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    X 
Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia 
información moi básica e  
manifesta os seus gustos 

Conversas nas que se 
interactúe expresando gustos. 
Interactuar ao teléfono para 
invitar a alguén a unha festa de 
aniversario. 
Indicar como se vai dun lugar a 
outro na cidade (da casa ao 
instituto, por exemplo) 

x 

   

  
3% EOE 

▪ 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  

 

 X 
Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e sobre gustos 

Presentarse a si mesmo dando 
toda a información posible. 
 
Presentar a un personaxe 
famoso a toda a clase 

  x 

 

  
10% EOE 
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– Paralingüísticos: 

– Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou 

realización de accións que aclaran o significado. 
– Uso de linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (acenos, expresións fa- ciais, 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 e 
outras igualmente cotiás moi básicas.  

 

 

2º ESO. Unidade 6. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, tí- 
tulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 

pola tarefa (en superficie ou oceánica, selec- 
tiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesa- 

rios para a realización da tarefa (sentido xe- 
ral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 

contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de ele- 
mentos significativos, lingüísticos e paratex- 
tuais, e do coñecemento e as experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da com- 

▪ 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 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 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE  
  X 

Comprende  textos adaptados Actividades de comprension 
escrita a partir de publicidades, 
fichas...  x 

  

  
6% CL 

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e 
moisinxela 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   X 
Comprende información básica e 
sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a. 

Identificar personaxes (asociar 
texto e imaxe) 
Exercicios de comprensión 
escrita a partir de mails de 
correspondentes franceses. 

 x     
6% CL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

 X 
Comprende información esencial 
e localiza información específica 
en material informativo sinxelo.  

Asociar materias e imaxes. 
Interpretar horarios de collèges 
franceses. 
 

 x 

  

  
5% CL 

TIC 
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prensión de novos elementos. 
▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia 

e significado a partir de modelos escritos e ex- 
presións orais coñecidas.  

elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con 
apoio visual cando teña certa dificultade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 6. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– 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 

▪ 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 indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

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

▪ 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  

  X 
Elabora textos sinxelos a partir 
de modelos(aínda que teña 
algúns erros) 

Producir textos escritos sinxelos 
para presentarse. 
 
Redactar mensaxes para 
saludar a un amigo 

 x 

  

  
6% EOE 

EC 

▪ 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 
  X 

Escribe notas moi sinxelas e 
breves, (aínda que teña algúns 
erros) 

Redactar felicitacións por 
aniversario, invitacións...  x     

6% EOE 

TIC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 

 X 
Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun 
modelo. 

Redactar a súa presentación 
persoal. 
 
Redactar a presentación dun 
personaxe famoso. 
 
Exercicios de hocos para 
rechear con vocabulario 

 x 

  

  
6% EOE 

TIC 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO. Unidade 6. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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. 

▪ 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 a produción de 

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

básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 
 

 

  X 
 Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e produce 
aínda que con algún erro,  léxico 
e estruturas moi básicas,  

Exercicios de repeticións de 
sons. x 

   

  
3% EOE 
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– 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 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 opinión e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

 

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 de- 

mandadas 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 va-rias 
linguas, tanto curriculares como outras pre-sentes no 
centro docente, relacionados cos ele-mentos 
transversais, evitando estereotipos lingü-ísticos ou 
culturais.  

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

 

  X 
Utiliza adecuadamente saúdos, 
despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento  e amosa 
respecto polas diferenzas que 
poidan existir en aspectos 
culturais como hábitos, horarios, 
etc. 

 

x 

 

    
3% EM 

EC 

EOE 

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

 

  X 
  

x 

 

    
2% EM 

 
▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe.  
 

 

  X 
Participa en proxectos Realización de diferentes 

proxectos, tanto individuais 
como colectivos.      x 

10% EM 

EC 

TIC 

EOE 

▪ SLEB5.5.Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 

sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente.  

  

 X 
Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa 
(aínda que con algún erro) 
utilizando mínimamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e 
o léxico necesarios, moi básicos 
e traballados previamente. 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
traballadas. 
 
 

x 

   

  
3% EM 

CL 

EOE 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 
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CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación. 
CSC   Competencias sociais e cívicas.             EMP  Emprendemento. 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.           EC  Educación cívica.  
CCEC   Conciencia e expresións culturais.            PV  Prevención da violencia. 
                  EV Educación e seguridade viaria. 
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UNIDADE 1 

4º ESO. Unidade 1. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a 

el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa. 
▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito.  

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con claridade. 
▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas 

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

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi 
relevante e sinxela de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares e predicibles, 
previamente traballados, e de programas de televisión 
tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, 

▪ 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  

X   
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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
   

  
3% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

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

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   X 

 

  
10% CA 

▪ 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  

X   
Comprende a información 
esencial 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 

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
 

    
3% CA 
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sempre que as imaxes porten gran parte da mensaxe.  lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

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

Actividades de comprensión 
oral. Escoitar programas de 
televisión, noticias, 
documentais...   X 

 

  
10% CA 

 

 

4º ESO. Unidade 1. Bloque 2.  Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i  

▪ 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 coherencia básica, 

estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto me-
morizados e traballados en clase previamente.  

▪ 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 mono- 
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura sim- 
ple e clara, utilizando, entre outros, procedemen- 
tos 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 

▪ 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 
▪ CSC 
▪ CCEC  

X   
Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un esquema 
lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do 
seu interese ou relacionados cos 
seus estudos. 

Presentacións  
   

 

 X 
5% EOE 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
 Participa en conversas informais 
breves e sinxelas, 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, 

Diálogos, conversas... 
Debates X 

 

    
3% EOE 
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– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis   

modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 
– Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 
– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal). 
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah…) de 

valor comunicativo. 
 
▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para comprender e facerse comprender. 
▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

 

repetir o dito. 
 
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neu- 
tro ou informal, cunha linguaxe sinxela. 
 
 
 
 
 
▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre 
temas de importancia na vida cotiá e asun-tos 
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 
ocupacional, e xustificar brevemente os moti-vos 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  

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CD  

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

Actividades de situacións. 
X 

 

    
3% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 

  
Desenvólvese de xeito simple 
pero suficiente nunha conversa 
formal, achegando información 
relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre 
temas habituais,  e reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita  

Diálogos, conversas... 
Debates   X 

 

  
15% EOE 

 

4º ESO. Unidade 1. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, títu- los 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 

▪ 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 signi-ficado de palabras e expresións non 
coñecidas. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Capta o sentido xeral 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. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando soporte de 
todo tipo: textos xornalísticos, 
fragmentos literarios...  X 

  

  
7%  
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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. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
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 puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te 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 con- 
teñan estruturas sinxelas e un léxico de uso co- 
mún.  

▪ 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  

X   
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. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando carteis, 
publicidades...  X     

7% CL 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  

X   
Comprende a información 
esencial de correspondencia 
persoal sinxela, en calquera 
formato, na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; 
se narran acontecementos 
presentes, pasados e futuros, e 
se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 
 

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

7% CL 

▪ 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  

X   
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.  

Actividades de comprensión 
escrita buscando información en 
páxinas web. 

X 
   

  
2% CL 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO. Unidade 1. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- Temporalización Grao mínimo de Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica- Temas 
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tencias clave 1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. consecución OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
ción transversais 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea principal, conformando entre todos 
o seu significado ou a idea global. 
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva.  

▪ B4.1. 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 mo- 
delos ben estruturados e traballados previamen- te. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás 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.  

▪ SLEB4.3. 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  

X   
Escribe notas e mensaxes  
simples  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.  

Escribir notas e mensaxes 
breves.  X 

  

  
7% EOE 
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4º ESO. Unidade 1. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia cultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

cultural 

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, etc.; e a costumes, valores e actitudes moi 
básicos e máis evidentes sobre aspectos propios da súa idade 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis común, re-coñecendo 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 repeti-cións 
de cando en vez. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de uso común, e os 
seus significados asociados, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 
▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro docente,nas 
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía e máis 

▪ 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 

X   
 Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) 

Escoitar e repetir. 
 
Escoitar e cantar cancións. 

X 
   

  
2%  

▪ 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 

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

 
X 

 

    
2% EM 

CE 
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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 sucesos 
futuros. 
– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de opinión 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. 
▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias decada 

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 va- 
rias linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes no centro docente, relacionados cos ele- 
mentos transversais, evitando estereotipos lingü ísticos 
ou culturais.  
▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas polo propósito comunicativo, median- 
te os expoñentes básicos de devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso máis habitual, así como os 
seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión); 
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e 
á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na clase previamente.  

▪ SLEB5.3. 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 

X   
Nas actividades de aula, intenta 
explicar  hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 X 
 

    
2% EOE 

CA 

▪ 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 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CSIEE 

X   
Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     X 
5% EOE 

TIC 

▪ 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 

 

  
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. 
 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado.  X 

  

  
7% EOE 

CA 

CL 
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idioma.  

 

UNIDADE 2 

4º ESO. Unidade 2. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a 

el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa. 
▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito.  

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con claridade. 
▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas 

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

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi 
relevante e sinxela de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares e predicibles, 
previamente traballados, e de programas de televisión 
tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, 

▪ 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  

X   
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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
   

  
3% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

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

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   X 

 

  
10% CA 

▪ 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, 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Comprende, nunha conversa 
formal  preguntas sobre asuntos 
persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias 
e gustos persoais e educativos,  
así como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con 
estes, sempre que poida pedir 

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula.   X 

 

  
10% CA 
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sempre que as imaxes porten gran parte da mensaxe.  aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 
 

que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  

X   
 Entende parte da información  
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. 

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
 

    
2% CA 

▪ 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  

X   
Comprende a información 
esencial 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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
 

    
2% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

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

Actividades de comprensión 
oral. Escoitar programas de 
televisión, noticias, 
documentais...   X 

 

  
5% CA 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO. Unidade 2. Bloque 2. Comprensión de textos orais 
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tencias clave 1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. consecución OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
ción transversais 

Bloque 2. 

Producción 

de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i  

▪ 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 coherencia básica, 

estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto me-
morizados e traballados en clase previamente.  
– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis   

modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 
– Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 
– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal). 
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah…) de 

valor comunicativo. 
 

▪ B2.1. 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 mono- 
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura sim- 
ple e clara, utilizando, entre outros, procedemen- 
tos como a adaptación da mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non se dispón doutros 
máis precisos. 
 
▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, 
usando un repertorio básico de palabras e frases 
simples memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito. 
 
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neu- 
tro ou informal, cunha linguaxe sinxela. 
 
 
 
 
 
▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre 
temas de importancia na vida cotiá e asun-tos 
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 
ocupacional, e xustificar brevemente os moti-vos 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  

▪ 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 
▪ CSC 
▪ CCEC  

X   
Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un esquema 
lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do 
seu interese ou relacionados cos 
seus estudos. 

Presentacións  
   

 

 X 
5% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
 Participa en conversas informais 
breves e sinxelas, 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.  

Diálogos, conversas... 
Debates X 

 

    
2% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CD  

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

Actividades de situacións. 
X 

 

    
2% EOE 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

X   
Desenvólvese de xeito simple 
pero suficiente nunha conversa 
formal, achegando información 
relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre 
temas habituais,  e reaccionando 

Diálogos, conversas... 
Debates   X 

 

  
10% EOE 
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▪ 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. 

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  

de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita  

 

4º ESO. Unidade 2. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, títu- los 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. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas.  

▪ 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 signi-ficado 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 puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te 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 con- 
teñan estruturas sinxelas e un léxico de uso co- 
mún.  

▪ 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  

X   
Capta o sentido xeral 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. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando soporte de 
todo tipo: textos xornalísticos, 
fragmentos literarios...  X 

  

  
10%  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  

X   
Comprende a información 
esencial de correspondencia 
persoal sinxela, en calquera 
formato, na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, 
obxectos, lugares e actividades; 
se narran acontecementos 
presentes, pasados e futuros, e 
se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 
 

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

5% CL 

▪ 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  

X   
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.  

Actividades de comprensión 
escrita buscando información en 
páxinas web. 

X 
   

  
2% CL 

TIC 
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4º ESO. Unidade 2. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea principal, conformando entre todos 
o seu significado ou a idea global. 
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 

▪ 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 mo- 
delos ben estruturados e traballados previamen- te. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás 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.  

▪ SLEB4.1. 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  

X   
Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e 
mantén o contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países) e se expresan opinións 
de xeito sinxelo.  

Redactar cartas, mails... 
 X 

  

  
10% EOE 

▪ 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  

X   
Escribe notas e mensaxes  
simples  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.  

Escribir notas e mensaxes 
breves.  X     

10% EOE 
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– Reescritura definitiva.  

 

4º ESO. Unidade 2. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia cultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

cultural 

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, 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 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis común, re-coñecendo 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 repeti-cións 
de cando en vez. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de uso común, e os 
seus significados asociados, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 
▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro docente,nas 
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía e máis 
básicas nos contextos respectivos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

▪ 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 

X   
 Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) 

Escoitar e repetir. 
 
Escoitar e cantar cancións. 

X 
   

  
2%  

▪ 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 

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

 
X 

 

    
2% EM 

CE 

▪ 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 

X   
Nas actividades de aula, intenta 
explicar  hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 X 
 

    
2% EOE 

CA 
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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 sucesos 
futuros. 
– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de opinión 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. 
▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias decada 
idioma.  

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen va- 
rias linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes no centro docente, relacionados cos ele- 
mentos transversais, evitando estereotipos lingü ísticos 
ou culturais.  
▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas polo propósito comunicativo, median- 
te os expoñentes básicos de devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso máis habitual, así como os 
seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión); 
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e 
á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na clase previamente.  

▪ SLEB5.4. 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 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CSIEE 

X   
Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     X 
5% EOE 

TIC 

 

UNIDADE 3 

4º ESO. Unidade 3. Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a 

el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa. 
▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito.  

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con claridade. 
▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas 

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

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

▪ 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   X 

 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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
   

  
3% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 X 
 Capta os puntos principais  de 

indicacións, anuncios, mensaxes 
e comunicados breves, 
articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, por megafonía, ou 
nun contestador automático), 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado.  

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   X 

 

  
20% CA 

▪ 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   X  
Comprende a información 
esencial 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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
 

    
2% CA 
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4º ESO. Unidade 3. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i  

▪ 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 coherencia básica, 

estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto me-
morizados e traballados en clase previamente.  
– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis   

modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 
– Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 
– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

▪ 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 mono- 
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura sim- 
ple e clara, utilizando, entre outros, procedemen- 
tos como a adaptación da mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non se dispón doutros 
máis precisos. 
 
▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, 
usando un repertorio básico de palabras e frases 
simples memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito. 
 
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neu- 
tro ou informal, cunha linguaxe sinxela. 
 
 
 
 
 
▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre 
temas de importancia na vida cotiá e asun-tos 
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

▪ 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 
▪ CSC 

▪ CCEC X 
 X 

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

Presentacións  
   

 

 X 
5% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 X 
  Participa en conversas informais 

breves e sinxelas, 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.  

Diálogos, conversas... 
Debates X 

 

    
3% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CD  
 X  

Desenvólvese, aínda que con 
erros,  en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as 
compras e o lecer (horarios, 
datas, prezos, actividades etc.), 
seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que 
a persoa interlocutora necesite 

Actividades de situacións. 
X 

 

    
2% EOE 
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– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal). 
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah…) de 

valor comunicativo. 
 
▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para comprender e facerse comprender. 
▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

ocupacional, e xustificar brevemente os moti-vos 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  

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 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 X  
Desenvólvese de xeito simple 
pero suficiente nunha conversa 
formal, achegando información 
relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre 
temas habituais,  e reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita  

Diálogos, conversas... 
Debates   X 

 

  
15% EOE 

 

4º ESO. Unidade 3. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, títu- los 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. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas.  

▪ 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 signi-ficado 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 puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te 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 con- 

▪ 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  

 X 
 Capta o sentido xeral 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. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando soporte de 
todo tipo: textos xornalísticos, 
fragmentos literarios...  X 

  

  
5%  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

5% CL 
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teñan estruturas sinxelas e un léxico de uso co- 
mún.  

▪ 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   X  

Entende o esencial de 
correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou 
educativo. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

5% CL 

▪ 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  

 X  
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.  

Actividades de comprensión 
escrita buscando información en 
páxinas web. 

X 
   

  
3% CL 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO. Unidade 3. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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.). 

▪ 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 mo- 
delos ben estruturados e traballados previamen- te. 
▪ 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 

▪ 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   X 

 Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e 
mantén o contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países) e se expresan opinións 
de xeito sinxelo.  

Redactar cartas, mails... 
 X 

  

  
5% EOE 
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– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

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

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea principal, conformando entre todos 
o seu significado ou a idea global. 
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva.  

relacionadas 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  

 X 
 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). 

Completar cuestionarios. 
 X     

5% EOE 

▪ 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  

 X  
Escribe notas e mensaxes  
simples  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.  

Escribir notas e mensaxes 
breves.  X     

5% EOE 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO. Unidade 3. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia cultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

cultural 

plurilingüe 
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▪ 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, 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 sucesos 
futuros. 
– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis común, re-coñecendo 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 repeti-cións 
de cando en vez. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de uso común, e os 
seus significados asociados, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 
▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro docente,nas 
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía e máis 
básicas nos contextos respectivos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen va- 
rias linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes no centro docente, relacionados cos ele- 
mentos transversais, evitando estereotipos lingü ísticos 
ou culturais.  
▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas polo propósito comunicativo, median- 
te os expoñentes básicos de devanditas funcións e os 
patróns discursivos de uso máis habitual, así como os 
seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión); 
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e 
á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na clase previamente.  

▪ SLEB5.1. 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  X 
  Produce léxico e estruturas 

básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) 

Escoitar e repetir. 
 
Escoitar e cantar cancións. 

X 
   

  
2%  

▪ 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 
 X 

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

 
X 

 

    
3% EM 

CE 

▪ 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  X  
Nas actividades de aula, intenta 
explicar  hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 X 
 

    
2% EOE 

CA 

▪ 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 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CSIEE 
 X  

Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     X 
5% EOE 

TIC 

▪ 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 
   

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 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado.  X     

5% EOE 

CA 

CL 
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expresión moi sinxela de opinión 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. 
▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias decada 
idioma.  

 necesarios, propios do seu nivel 
escolar e traballados 
previamente. 
 

 

UNIDADE 4 

4º ESO. Unidade 4. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 
– Identificación do tipo textual, 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 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 

▪ 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   X 

 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 

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
   

  
3% CA 
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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.  

ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con claridade. 
▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas 

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

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

se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 X 
 Capta os puntos principais  de 

indicacións, anuncios, mensaxes 
e comunicados breves, 
articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, por megafonía, ou 
nun contestador automático), 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado.  

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   X 

 

  
10% CA 

▪ 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   X  
Comprende a información 
esencial 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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
 

    
2% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

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

Actividades de comprensión 
oral. Escoitar programas de 
televisión, noticias, 
documentais...   X 

 

  
10% CA 

 

4º ESO. Unidade 4. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 2. 

Producción 

de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i  

▪ 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 coherencia básica, 

estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto me-
morizados e traballados en clase previamente.  
– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis   

modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 
– Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 
– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal). 
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah…) de 

valor comunicativo. 
 
▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para comprender e facerse comprender. 
▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 

▪ 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 mono- 
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura sim- 
ple e clara, utilizando, entre outros, procedemen- 
tos como a adaptación da mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non se dispón doutros 
máis precisos. 
 
▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, 
usando un repertorio básico de palabras e frases 
simples memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito. 
 
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neu- 
tro ou informal, cunha linguaxe sinxela. 
 
 
 
 
 
▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre 
temas de importancia na vida cotiá e asun-tos 
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 
ocupacional, e xustificar brevemente os moti-vos 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  

▪ 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 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Presentacións  
   

 

 X 
5% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 X 
  Participa en conversas informais 

breves e sinxelas, 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.  

Diálogos, conversas... 
Debates X 

 

    
3% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CD  
 X  

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

Actividades de situacións. 
X 

 

    
2% EOE 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 X  
Desenvólvese de xeito simple 
pero suficiente nunha conversa 
formal, achegando información 
relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre 
temas habituais,  e reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 

Diálogos, conversas... 
Debates   X 

 

  
15% EOE 
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segundo o tipo de situación de comunicación. repitan os puntos clave, se o necesita  clave, se o necesita  

 

4º ESO. Unidade 4. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, títu- los 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. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas.  

▪ 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 signi-ficado 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 puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te 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 con- 
teñan estruturas sinxelas e un léxico de uso co- 
mún.  

▪ 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  

 X 
 Capta o sentido xeral 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. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando soporte de 
todo tipo: textos xornalísticos, 
fragmentos literarios...  X 

  

  
6%  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

6% CL 

▪ 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   X  

Entende o esencial de 
correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou 
educativo. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

6% CL 

▪ 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, 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 X  
Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados 
sobre temas relativos a asuntos 

Actividades de comprensión 
escrita buscando información en 
páxinas web. 

X 
   

  
2% CL 

TIC 
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sempre que poida reler as seccións difíciles.  ▪ CD  do seu interese, sempre que 
poida reler as seccións difíciles.  

 

4º ESO. Unidade 4. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– 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. 

▪ 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 mo- 
delos ben estruturados e traballados previamen- te. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás 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.  

▪ SLEB4.1. 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   X 

 Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e 
mantén o contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países) e se expresan opinións 
de xeito sinxelo.  

Redactar cartas, mails... 
 X 

  

  
6% EOE 

▪ 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  

 X  
Escribe notas e mensaxes  
simples  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.  

Escribir notas e mensaxes 
breves.  X     

6% EOE 

▪ 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  

 X  
Escribe , aínda que con algún 
erros, 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.  

Escribir mails pedindo 
información. X 

   

  
2% EOE 

EC 
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– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva.  

 

4º ESO. Unidade 4. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia cultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

cultural 

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, 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 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis común, re-coñecendo 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 repeti-cións 
de cando en vez. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de uso común, e os 
seus significados asociados, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 
▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro docente,nas 
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía e máis 
básicas nos contextos respectivos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

▪ 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  X 
  Produce léxico e estruturas 

básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) 

Escoitar e repetir. 
 
Escoitar e cantar cancións. 

X 
   

  
2%  

▪ 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 
 X 

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

 
X 

 

    
2% EM 

CE 

▪ 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  X  
Nas actividades de aula, intenta 
explicar  hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 

 X 
 

    
2% EOE 

CA 
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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 sucesos 
futuros. 
– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de opinión 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. 
▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias decada 
idioma.  

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen va- 
rias linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes no centro docente, relacionados cos ele- 
mentos transversais, evitando estereotipos lingü ísticos 
ou culturais.  
▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas polo propósito comunicativo, median- 
te 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.  

linguas. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CSIEE 
 X  

Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     X 
5% EOE 

TIC 

▪ 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 
   

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. 
 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado.  X     

5% EOE 

CA 

CL 
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UNIDADE 5 

4º ESO. Unidade 5. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a 

el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa. 
▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con claridade. 
▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas 

▪ 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    X 

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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
   

  
2% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

  X 
Capta os puntos principais  de 
indicacións, anuncios, mensaxes 
e comunicados breves, 
articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, por megafonía, ou 
nun contestador automático), 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   X 

 

  
10% CA 
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reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito.  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. 

▪ 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.  

distorsionado.  sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado.  

▪ 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    X 
Comprende a información 
esencial 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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
 

    
3% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 

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

Actividades de comprensión 
oral. Escoitar programas de 
televisión, noticias, 
documentais...   X 

 

  
10% CA 

 

 

4º ESO. Unidade 5. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i  

▪ B2.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade da 

produción ou da interacción. 

▪ 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 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC    X 

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

Presentacións  
   

 

 X 
5% EOE 
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– Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, 

escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 
– Execución: 

– Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa estrutura básica. 
– Activar os coñecementos previos sobre modelos e 

secuencias de interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e memorizados. 
– Expresar a mensaxe con claridade e coherencia básica, 

estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto me-
morizados e traballados en clase previamente.  
– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis   

modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 
– Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 
– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal). 
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah…) de 

valor comunicativo. 
 
▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para comprender e facerse comprender. 
▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

máis adecuadas para producir textos orais mono- 
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura sim- 
ple e clara, utilizando, entre outros, procedemen- 
tos como a adaptación da mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non se dispón doutros 
máis precisos. 
 
▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, 
usando un repertorio básico de palabras e frases 
simples memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito. 
 
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neu- 
tro 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  

sobre o contido destas.  seus estudos. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

  X 
 Participa en conversas informais 
breves e sinxelas, 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.  

Diálogos, conversas... 
Debates X 

 

    
2% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CD  
  X 

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

Actividades de situacións. 
X 

 

    
3% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 

 X 
Desenvólvese de xeito simple 
pero suficiente nunha conversa 
formal, achegando información 
relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre 
temas habituais,  e reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita  

Diálogos, conversas... 
Debates   X 

 

  
15% EOE 

 

4º ESO. Unidade 5. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 3. 

Comprensió

n 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, títu- los 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. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas.  

▪ 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 signi-ficado 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 puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te 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 con- 
teñan estruturas sinxelas e un léxico de uso co- 
mún.  

▪ 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  

  X 
Capta o sentido xeral 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. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando soporte de 
todo tipo: textos xornalísticos, 
fragmentos literarios...  X 

  

  
10%  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC    X 

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

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

10% CL 

▪ 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    X 

Entende o esencial de 
correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou 
educativo. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

5% CL 

▪ 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  

 

 X 
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.  

Actividades de comprensión 
escrita buscando información en 
páxinas web. 

X 
   

  
2% CL 

TIC 
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4º ESO. Unidade 5. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

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: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea principal, conformando entre todos 
o seu significado ou a idea global. 
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 

▪ 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 mo- 
delos ben estruturados e traballados previamen- te. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás 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.  

▪ SLEB4.3. 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  

  X 
Escribe notas e mensaxes  
simples  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.  

Escribir notas e mensaxes 
breves.  X     

10% EOE 
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– Reescritura definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO. Unidade 5. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia cultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

cultural 

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 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis común, re-coñecendo 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 

▪ 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   X 
 Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) 

Escoitar e repetir. 
 
Escoitar e cantar cancións. 

X 
   

  
3%  

▪ 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 
  X 

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, 

 
X 

 

    
2% EM 

CE 
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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 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 opinión 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 

interpersoais (entre 
homes e mulleres, no traballo, no centro docente,nas 
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía e máis 
básicas nos contextos respectivos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen va- 
rias linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes no centro docente, relacionados cos ele- 
mentos transversais, evitando estereotipos lingü ísticos 
ou culturais.  
▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas polo propósito comunicativo, median- 
te 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.  

 
 

etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir. 
 

▪ 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   X 
Nas actividades de aula, intenta 
explicar  hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 X 
 

    
3% EOE 

CA 

▪ 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 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CSIEE 
  X 

Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     X 
5% EOE 

TIC 
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preferencias, expresión sinxelas de gustos) e léxico sobre 
temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles 
doutras áreas do currículo. 
▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias decada 
idioma.  

 

UNIDADE 6 

4º ESO. Unidade 6. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a 

el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa. 
▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición do dito.  

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou 
media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que 
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que se 
fale con lentitude e con claridade. 
▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas 

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

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

▪ 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    X 

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.  

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

X 
   

  
3% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

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

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   X 

 

  
10% CA 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ CSC   X 
Comprende a información 
esencial nunha conversa 
informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos 

Interacción coa profesora e cos 
compañeiros na aula 
 
Actividades de comprensión oral 

X 
 

    
3% CA 
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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.  

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.  

▪ CCEC  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.  

(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 

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

Actividades de comprensión 
oral. Escoitar programas de 
televisión, noticias, 
documentais...   X 

 

  
10% CA 

 

4º ESO. Unidade 6. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2. 

Producción 

de textos 

orais 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i  

▪ 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 coherencia básica, 

▪ 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 mono- 
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura sim- 
ple e clara, utilizando, entre outros, procedemen- 
tos 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, 

▪ 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 
▪ CSC 
▪ CCEC    X 

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

Presentacións  
   

 

 X 
5% EOE 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

  X 
 Participa en conversas informais 
breves e sinxelas, 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 

Diálogos, conversas... 
Debates X 

 

    
2% EOE 
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estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto me-
morizados e traballados en clase previamente.  
– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis   

modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 
– Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado parecido. 

– Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 
– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 

accións que aclaran o significado. 
– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal). 
– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah…) de 

valor comunicativo. 
 
▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas para comprender e facerse comprender. 
▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

usando un repertorio básico de palabras e frases 
simples memorizadas, e facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se lle repita ou 
repetir o dito. 
 
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neu- 
tro ou informal, cunha linguaxe sinxela. 
 
 
 
 
 
▪ B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información sobre 
temas de importancia na vida cotiá e asun-tos 
coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 
ocupacional, e xustificar brevemente os moti-vos 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  

unha actividade conxunta, facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  

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.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ CD  
  X 

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

Actividades de situacións. 
X 

 

    
2% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD  

 

 X 
Desenvólvese de xeito simple 
pero suficiente nunha conversa 
formal, achegando información 
relevante, expresando de xeito 
sinxelo as súas ideas sobre 
temas habituais,  e reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita  

Diálogos, conversas... 
Debates   X 

 

  
15% EOE 

 

4º ESO. Unidade 6. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, títu- los de cabeceira, etc. 

▪ 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 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

  X 
Capta o sentido xeral de textos 
xornalísticos breves, en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou 
do seu interese e moi coñecidos, 
se os números, os nomes, as 

Actividades de comprensión 
escrita empregando soporte de 
todo tipo: textos xornalísticos, 
fragmentos literarios...  X 

  

  
6%  
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– 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. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións orais 
coñecidas.  

deducindo o signi-ficado 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 puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te 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 con- 
teñan estruturas sinxelas e un léxico de uso co- 
mún.  

grande parte da mensaxe.  ▪ CD  ilustracións e os títulos constitúen 
grande parte da mensaxe. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC    X 

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

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

6% CL 

▪ 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    X 

Entende o esencial de 
correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou 
educativo. 

Actividades de comprensión 
escrita empregando cartas, 
mails...  X     

6% CL 

▪ 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  

 

 X 
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.  

Actividades de comprensión 
escrita buscando información en 
páxinas web. 

X 
   

  
2% CL 

TIC 

 

4º ESO. Unidade 6. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 
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▪ 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: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea principal, conformando entre todos 
o seu significado ou a idea global. 
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva.  

▪ B4.1. 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 mo- 
delos ben estruturados e traballados previamen- te. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás 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.  

▪ SLEB4.1. 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    X 

Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e 
mantén o contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países) e se expresan opinións 
de xeito sinxelo.  

Redactar cartas, mails... 
 X 

  

  
6% EOE 

▪ 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  

  X 
Escribe notas e mensaxes  
simples  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.  

Escribir notas e mensaxes 
breves.  X     

6% EOE 

▪ 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  

 

 X 
Escribe , aínda que con algún 
erros, 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.  

Escribir mails pedindo 
información. X 

   

  
2% EOE 

EC 

 

4º ESO. Unidade 6. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia cultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

cultural 

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, 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 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso máis común, re-coñecendo 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 repeti-cións 
de cando en vez. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de uso común, e os 
seus significados asociados, con corrección suficiente 
para o seu nivel escolar. 
▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
incluídas manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro docente,nas 
institucións, etc.), e convencións sociais (costumes e 
tradicións), respectando as normas de cortesía e máis 
básicas nos contextos respectivos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen va- 
rias linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes no centro docente, relacionados cos ele- 
mentos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais.  
▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións de- 
mandadas polo propósito comunicativo, median- 
te os expoñentes básicos de devanditas funcións e os 

▪ 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   X 
 Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) 

Escoitar e repetir. 
 
Escoitar e cantar cancións. 

X 
   

  
2%  

▪ 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 
  X 

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

 
X 

 

    
2% EM 

CE 

▪ 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   X 
Nas actividades de aula, intenta 
explicar  hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 X 
 

    
2% EOE 

CA 

▪ 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 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ CSIEE 
  X 

Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     X 
5% EOE 

TIC 
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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 opinión 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. 
▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias decada 
idioma.  

patróns discursivos de uso máis habitual, así como os 
seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha 
estrutura interrogativa para facer unha suxestión); 
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no 
seu nivel escolar, e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e 
á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na clase previamente.  

▪ SLEB5.5. 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 
   

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. 
 

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado.  X     

5% EOE 

CA 

CL 

 

 
LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación. 
CSC   Competencias sociais e cívicas.             EMP  Emprendemento. 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.           EC  Educación cívica.  
CCEC   Conciencia e expresións culturais.            PV  Prevención da violencia. 
                  EV Educación e seguridade viaria.
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Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica  

Para 2º BACHARELATO 
 

Acrónimos 

 

Instrumentos de avaliación   

 OB Observación 

 PO Proba oral 

 PE Proba escrita 

 RU Rúbrica 

 CC Caderno de clase 

      Temas transversais   

 EM Emprendemento 

 EC Educación cívica 

 PV Prevención violencia 

 CL Comprensión lectora 

 EOE Expresión oral e escrita 

 CA Comunicación audiovisual 

 TIC Tecnoloxías Información e Comunicacións 

      Competencias clave   

 CCL Comunicación lingüística 

 CMCC
T 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 CD Competencia dixital 

 CAA Aprender a aprender 

 CSC Competencias sociais e cívicas 

 CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 CCEC Conciencia e expresións culturais 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º BAC 

UNIDADE 1: Toi, moi et les autres. 
UNIDADE 2:  Être solidaire. 
UNIDADE 3: Se distraire et se cultiver. 
UNIDADE 4: S'informer. 
UNIDADE 5: C’est déjà demain. 
UNIDADE 6: Et après? 

 

2º BAC 

 

 

1
ª 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
1 

SLE1 Comprensión de textos orais 

SEPT. 
OCT. 

 
10 

SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Producción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

2 

SLE1 Comprensión de textos orais 

NOV. 
DEC. 

 
10 

SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Producción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

2
ª 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
3 

SLE1 Comprensión de textos orais 

XAN. 
FEB. 

10 
SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Producción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 

     

4 

SLE1 Comprensión de textos orais 

FEB. 
MAR. 

10 
SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Producción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 

 

 

3
º 
a
v
a
l
i
a
c
i

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS 
Temporalización 

 

UD / 
Tema 
/ Prox. 

Bloque 
 

 
Contido 

 
 

Mes Sesións 

BLOQUE   

 
5 

SLE1 Comprensión de textos orais 

MAR. 
ABR. 

10 
SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Producción de textos escritos 



 

 

ó
n 

SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturplurilingüe 
     

6 

SLE1 Comprensión de textos orais 

ABR. 
MAIO 

10 
SLE2 Producción de textos orais 
SLE3 Comprensión de textos escritos 
SLE3 Producción de textos escritos 
SLE5 Coñecemento da lingua e consciencia interculturalplurilingüe 
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UNIDADE 1 

2º BAC. Unidade 1. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 princi-pais). 
– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
 

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

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

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 
▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información 

esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude 
media, claramente estruturados, e transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos e articulados 
a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou me- 
nos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial e a información 

relevante en situacións comúns, aínda que poi- 
dan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización de accións, for- 
mas 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 

▪ 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 

X   
Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Interacción coa profesora e cos 
compañeiros. 

x 

   

  
2% CA 

▪ 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 

X   
Capta os puntos principais 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
8% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

X   
Comprende, nunha conversa 
formal , información xeral sobre 
asuntos prácticos  (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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
8% CA 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

X   
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, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% CA 
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suficientemente redundantes para facilitar a 
comprensión.  

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

sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta 
repetir ou reformular o dito. 

▪ 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 

X   
 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   x 

 

  
8% CA 

 

2º BAC.Unidade 1. Bloque 2.  Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2.  

Producción 

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 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 

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

▪ SLEB2.1. 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 

X   
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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

X   
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, 

Presentacións (poden ser  con 
axuda de diapositivas)      x 

5% EOE 
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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 pa-ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo 

ou expresión. 
– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de 

palabras da lingua meta. 
– Petición de axuda. 

        – Paralingüísticos: 

            – Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 

realizando accións que aclarano 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.  

 
 
 

 
▪ 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 posi- 
bilidade 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 fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a quenda de pala- 
bra, 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  
 

  

maneira clara e a velocidade media. 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 

X   
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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
8% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
8% EOE 

 

2º BAC. Unidade 1. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 3. 

Comprensió

n 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 paratex-tuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura).  

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas  de 
carácter público, institucional ou corporativo. 
▪ B3.3. Comprender información relevante en 

textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 
informa de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 
▪ B3.4. Comprender en textos formais un repertorio 
básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo 
ou xustificando), acceder (con reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de 
facer algo; conceder e denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer 
algo. 
▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como máis 
específico.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 
 Lectura e análise de textos.  x 

  

  
5% CL 

▪ 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 

X   
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.). 

Análise de publicidades, 
anuncios, folletos...  x     

5% CL 

▪ 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 X   

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

 

 x     
5% CL 

▪ 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 

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

 

 x 

  

  
5% CL 

▪ SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, 
en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle feitos 
e experiencias, impresións e sentimentos; nas que 
se narran feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian información, ideas e 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

X   
 Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, 
na que se describen con certo 
detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos; nas 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 
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opinións sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

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 

X   
 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). 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
  x 

  

  
5% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 
▪ CAA 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

CA 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BAC. Unidade 1. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 
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▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

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

– Localización e uso adecuado de recursos 

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

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, pa- 
ra elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

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

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

      – Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura. 
▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e 
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa unha 
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.).  

 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias 
máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos 
de lonxitude breve ou media (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito,planificación, 
redacción do borrador, revisión do texto e versión final), 
incorporando esquemas e expresións de textos modelo 
con funcións comunicativas similares ao texto que se 
quere producir. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera 

soporte, con información, instrucións e indicacións 
básicas e opinións sinxelas, destacando os 
aspectos que resulten importantes ou do seu interese 
para o tema que se trate. 
▪ B4.4. Producir correspondencia formal básica 

para solicitar ou dar información relativa a bens e 
servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación lingüística, de ser o caso, 
cunha presentación do texto limpa e ordenada. 
▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación máis comúns, e amosando un 
control razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese.  

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

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

Redactar correspondencia na 
que se fale de experiencias 
persoais, presentes e pasadas, 
opinións...  x 

  

  
5% EOE 

▪ 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 

X   
 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. 

Redactar notas, anuncios, 
mensaxes, como por exemplo 
para dar clases particulares o 
para buscar apartamento para 
compartir... 

 x     
5% EOE 

TIC 

▪ 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 

X   
 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.  

Elaboración de informes 
expositivos por escrito.  x     

5% EOE 

2º BAC.Unidade 1. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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, condicións de vida e relacións interpersoais 
(nos ámbitos educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 

relevantes). 
– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes 

e tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os as- pectos 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 
pluri- lingüe. 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 

lingüísticas noutras linguas que coñece (pa- tróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, 
facer progresar o tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se as persoas 
interlocutoras poden necesitar repeticións cando se 
trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en 
cuxa articulación poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras linguas; e saber 
manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet. 
▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e convencións 
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas presentes nos 
textos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes 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  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

Escoitar e repetir  patróns 
sonoros. x 

   

  
1% EM 

EOE 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunica tivo 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EOE 

EC 

▪ 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EM 

▪ 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 
 

X   
 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. 
 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     x 

5% EOE 

CA 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CCSC 
▪ CAA 

X   
Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información, 
organizar unha tarefa, etc.), 
utilizando adecuadamente  as  

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado. x 

   

  
1% CA 

EOE 
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– 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, conven- 
cións 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 lu- 
gares 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.  

eficacia. 
 

estruturas  sintáctico-discursivas 
e o léxico necesarios, propios do 
seu nivel escolar, suficientes 
para comunicar con eficacia. 
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2º BAC.Unidade 2. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 princi-pais). 
– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
 

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

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

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 
▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información 

esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude 
media, claramente estruturados, e transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos e articulados 
a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou me- 
nos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial e a información 

relevante en situacións comúns, aínda que poi- 
dan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización de accións, for- 
mas 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.  

▪ 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 

X   
Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Interacción coa profesora e cos 
compañeiros. 

x 

   

  
2% CA 

▪ 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 

X   
Capta os puntos principais 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
8% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

X   
Comprende, nunha conversa 
formal , información xeral sobre 
asuntos prácticos  (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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
8% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

X   
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, 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 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% CA 
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actualidade, se a persoa 
interlocutora está 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 

X   
 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   x 

 

  
8% CA 

 

2º BAC. Unidade 2. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2.  

Producción 

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 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 

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

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

con pronuncia clara e intelixible, información en 
situacións de comunicacióalumnado e menos habituais, 

▪ 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 

X   
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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

Presentacións (poden ser  con 
axuda de diapositivas)      x 

5% EOE 
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o que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 

– Compensación das carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e pa-ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo 

ou expresión. 
– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de 

palabras da lingua meta. 
– Petición de axuda. 

        – Paralingüísticos: 

            – Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 

realizando accións que aclarano 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.  

 
 
 

pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posi- 
bilidade 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 fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a quenda de pala- 
bra, 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  
 

  

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 

X   
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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
8% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
8% EOE 

 

2º BAC. Unidade 2. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n de textos 

escritos 
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▪ 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 paratex-tuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura).  

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas  de 
carácter público, institucional ou corporativo. 
▪ B3.3. Comprender información relevante en 

textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 
informa de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 
▪ B3.4. Comprender en textos formais un repertorio 
básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo 
ou xustificando), acceder (con reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de 
facer algo; conceder e denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer 
algo. 
▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como máis 
específico.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 
 Lectura e análise de textos.  x 

  

  
5% CL 

▪ 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 

X   
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.). 

Análise de publicidades, 
anuncios, folletos...  x     

5% CL 

▪ 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 X   

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

 

 x     
5% CL 

▪ 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 

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

 

 x 

  

  
5% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 
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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 

X   
 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). 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
  x 

  

  
5% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 
▪ CAA 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

CA 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BAC. Unidade 2. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

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

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

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

X   
Escribe correspondencia persoal 
e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra, de xeito 
lineal e coherente, feitos 

Redactar correspondencia na 
que se fale de experiencias 
persoais, presentes e pasadas, 
opinións...  x 

  

  
5% EOE 
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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, pa- 
ra elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

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

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

      – Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura. 
▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e 
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa unha 
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.).  

 

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 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.  

información e ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle parecen importantes 
e xustificando brevemente as súas opinións sobre 
eles. 

relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e 
experiencias pasadas ou feitos 
imaxinarios, e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen 
importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións 
sobre eles. 

▪ 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 

X   
 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. 

Redactar notas, anuncios, 
mensaxes, como por exemplo 
para dar clases particulares o 
para buscar apartamento para 
compartir... 

 x     
5% EOE 

TIC 

▪ 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 

X   
 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.  

Elaboración de informes 
expositivos por escrito.  x     

5% EOE 

2º BAC. Unidade 2. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 
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intercultural 

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, condicións de vida e relacións interpersoais 
(nos ámbitos educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 

relevantes). 
– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes 

e tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os as- pectos 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 
pluri- lingüe. 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 

lingüísticas noutras linguas que coñece (pa- tróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, 
facer progresar o tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas 

de persoas, obxectos, lugares e 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se as persoas 
interlocutoras poden necesitar repeticións cando se 
trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en 
cuxa articulación poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras linguas; e saber 
manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet. 
▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e convencións 
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas presentes nos 
textos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes 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  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

Escoitar e repetir  patróns 
sonoros. x 

   

  
1% EM 

EOE 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunica tivo 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EOE 

EC 

▪ 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EM 

▪ 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 
 

X   
 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. 
 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     x 

5% EOE 

CA 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CCSC 
▪ CAA 

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

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado. x 

   

  
1% CA 

EOE 
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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, conven- 
cións 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 lu- 
gares 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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2º BAC. Unidade 3. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- Temporalización Grao mínimo de Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica- Temas 
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tencias clave 1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. consecución OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
ción transversais 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 princi-pais). 
– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
 

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

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

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 
▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información 

esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude 
media, claramente estruturados, e transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos e articulados 
a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou me- 
nos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial e a información 

relevante en situacións comúns, aínda que poi- 
dan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización de accións, for- 
mas 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.  

▪ 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  X 

 Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Interacción coa profesora e cos 
compañeiros. 

x 

   

  
1% CA 

▪ 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 

 X 
 Capta os puntos principais 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
7% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X 

 Comprende, nunha conversa 
formal , información xeral sobre 
asuntos prácticos  (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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% CA 

▪ 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  X 

 Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e 
centros docentes) 
 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
6% CA 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X  

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, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% CA 
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a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa interlocutora está 
disposta repetir ou reformular o dito. 

hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta 
repetir ou reformular o dito. 

▪ 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 

 
X  

 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   x 

 

  
6% CA 

 

2º BAC. Unidade 3. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2.  

Producción 

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 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, 

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

▪ SLEB2.1. 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  X 

 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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 X 
 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 

Presentacións (poden ser  con 
axuda de diapositivas)      x 

5% EOE 
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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 pa-ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo 

ou expresión. 
– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de 

palabras da lingua meta. 
– Petición de axuda. 

        – Paralingüísticos: 

            – Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 

realizando accións que aclarano 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.  

 
 
 

 
▪ 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 posi- 
bilidade 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 fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a quenda de pala- 
bra, 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  
 

  

preguntas sinxelas de oíntes articuladas de 
maneira clara e a velocidade media. 

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

▪ 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 

 X  
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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X  

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 
X  

Toma parte en conversas 
formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 
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claridade, e razoando e explicando brevemente e 
de maneira coherente as súas accións, as súas 
opinións e os seus plans. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BAC. Unidade 3. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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 paratex-tuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas  de 
carácter público, institucional ou corporativo. 
▪ B3.3. Comprender información relevante en 

textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 
informa de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 
▪ B3.4. Comprender en textos formais un repertorio 
básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 
 Lectura e análise de textos.  x 

  

  
5% CL 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 X 
 Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter 

Análise de publicidades, 
anuncios, folletos...  x     

5% CL 
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▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura).  

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 sopor- 
te dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como máis 
específico.  

con asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional (organización de grupos de traballo, 
información sobre actividades de formación 
específicas, etc.). 

▪ CD 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.). 

▪ 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  X 

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

 

 x     
4% CL 

▪ 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  X 

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

 

 x 

  

  
4% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA  X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

▪ 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  X  

 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). 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
  x 

  

  
4% CL 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 
▪ CAA 

 
X  

Entende información específica 
importante en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou 
consulta (glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, que 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

CA 

TIC 
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temas relativos a materias educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade 
ou cos seus intereses. 

conteñan mapas, fotografías, 
imaxes, vídeos ou animacións 
que axuden á comprensión sobre 
temas relativos a materias 
educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus 
intereses. 

 

2º BAC. Unidade 3. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

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

– Localización e uso adecuado de recursos 

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

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, pa- 
ra 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: 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias 
máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos 
de lonxitude breve ou media (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito,planificación, 
redacción do borrador, revisión do texto e versión final), 
incorporando esquemas e expresións de textos modelo 
con funcións comunicativas similares ao texto que se 
quere producir. 
▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación. 
▪ B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera 

soporte, con información, instrucións e indicacións 
básicas e opinións sinxelas, destacando os 
aspectos que resulten importantes ou do seu interese 
para o tema que se trate. 
▪ B4.4. Producir correspondencia formal básica 

para solicitar ou dar información relativa a bens e 
servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación lingüística, de ser o caso, 
cunha presentación do texto limpa e ordenada. 
▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación máis comúns, e amosando un 
control razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese.  

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC  X 

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

Redactar correspondencia na 
que se fale de experiencias 
persoais, presentes e pasadas, 
opinións...  x 

  

  
5% EOE 

▪ 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  X 

  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. 

Redactar notas, anuncios, 
mensaxes, como por exemplo 
para dar clases particulares o 
para buscar apartamento para 
compartir... 

 x     
5% EOE 

TIC 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 
▪ CSC  X  

 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 

Escribir mails pedindo 
información.  x     

4% EOE 
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– 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.).  

 

de textos, cunha presentación limpa e ordenada 
do texto. 
 
 

unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as 
normas de cortesía usuais neste 
tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada 
do texto. 
 

▪ 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 

 
X  

 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.  

Elaboración de informes 
expositivos por escrito.  x     

4% EOE 

 

2º BAC. Unidade 3. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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. 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se as persoas 
interlocutoras poden necesitar repeticións cando se 
trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en 
cuxa articulación poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras linguas; e saber 
manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC  X 

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

Escoitar e repetir  patróns 
sonoros. x 

   

  
1% EM 

EOE 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunica tivo 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 
 

 X 
 Utiliza adecuadamente as 

convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunica tivo oral e 
escrito, e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 

 

x 

 

    
1% EOE 

EC 
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– Achegamento aos hábitos e ás actividades de estudo, 

traballo e lecer, condicións de vida e relacións interpersoais 
(nos ámbitos educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 

relevantes). 
– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes 

e tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os as- pectos 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 
pluri- lingüe. 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 

lingüísticas noutras linguas que coñece (pa- tróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, 
facer progresar o tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas 

de persoas, obxectos, lugares e 
actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 
moi básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de opinións e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a 

certeza. 
– Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización 

e a prohibición. 
– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 

satisfacción e a sorpresa, así como os seus contrarios. 
– Establecemento e mantemento básicos da comunicación 

e a organización elemental do 
discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a aspectos culturais variados: 
– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, 

▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e convencións 
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas presentes nos 
textos. 
▪ 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 pre- 
sentes 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  

 culturais que poidan existir, 
adecuando a súa produción ás 
convencións sociolingüísticas da 
lingua meta. 

▪ 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 
 

 X 
 Nas actividades de aula, pode 

explicar o proceso de produción 
de textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 

x 

 

    
1% EM 

▪ 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 
 

 X  
 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. 
 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     x 

5% EOE 

CA 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CCSC 
▪ CAA 

 
X  

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

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado. x 

   

  
1% CA 

EOE 
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costumes alimentarios, tabús, conven- 
cións 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 lu- 
gares 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.  

 

UNIDADE 4 

2º BAC. Unidade 4. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 princi-pais). 
– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
 

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

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

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 
▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información 

esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude 
media, claramente estruturados, e transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos e articulados 
a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou me- 
nos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial e a información 

relevante en situacións comúns, aínda que poi- 
dan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización de accións, for- 
mas de pagamento, etc.), sempre que lle poidan 
repetir o dito. 
 

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, 

▪ 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  X 

 Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Interacción coa profesora e cos 
compañeiros. 

x 

   

  
1% CA 

▪ 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 

 X 
 Capta os puntos principais 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
7% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X 

 Comprende, nunha conversa 
formal , información xeral sobre 
asuntos prácticos  (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 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
6% CA 
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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.  

 que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

▪ SLEB1.4. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en 

bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes e 
centros docentes), ou menos habituais pero 
referidas a necesidades inmediatas en situacións 
de comunicación comúns se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X 

 Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e 
centros docentes) 
 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
7% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC    

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, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta 
repetir ou reformular o dito. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% CA 

▪ 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 

 
X  

 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   x 

 

  
6% CA 

 

2º BAC. Unidade 4. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
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Bloque 2.  

Producción 

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 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 pa-ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo 

ou expresión. 
– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de 

palabras da lingua meta. 
– Petición de axuda. 

        – Paralingüísticos: 

            – Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 

realizando accións que aclarano 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.  

 
 
 

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

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

con pronuncia clara e intelixible, información en 
situacións de comunicacióalumnado e menos habituais, 
pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posi- 
bilidade 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 fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a quenda de pala- 
bra, aínda que se poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora, e sendo quen de intercambiar 
información e opinións, dar instrucións, xustificar 
brevemente os motivos de accións e plans, e 
argumentar de xeito sinxelo pero eficaz  
 

  

▪ SLEB2.1. 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  X 

 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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 X 
 Fai presentacións breves, con 

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

Presentacións (poden ser  con 
axuda de diapositivas)      x 

5% EOE 

▪ 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 

 X  
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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X  

Desenvólvese adecuadamente e 
utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas e 
xestos apropiados para facerse 
entender, en situacións cotiás e 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 



 

 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 
 

CURSO 2022- 2023  

 

 

       Páxina 127 de 170 

persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda ou 
explicacións, e facer unha reclamación ou unha 
xestión formal de maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou 
estadía noutros países por 
motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, 
estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 
X  

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
6% EOE 

 

 

 

 

2º BAC. Unidade 4. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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, 

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas  de 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC  X 

 Localiza  información específica 
de carácter concreto en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, 
ben estruturados e de extensión 
media; recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 
 Lectura e análise de textos.  x 

  

  
5% CL 
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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 paratex-tuais, 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).  

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 sopor- 
te dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como máis 
específico.  

seu nivel escolar, sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

as conclusións 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 

 X 
 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.). 

Análise de publicidades, 
anuncios, folletos...  x     

4% CL 

▪ 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  X 

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

 

 x     
5% CL 

▪ 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  X 

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

 

 x 

  

  
4% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA  X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

▪ 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 

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD  X  

 Entende o suficiente de cartas, 
faxes ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (por 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
  x 

  

  
4% CL 
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estranxeiro). exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía 
de estudos no estranxeiro). 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 
▪ CAA 

 
X  

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

CA 

TIC 

 

2º BAC. Unidade 4. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

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

– Localización e uso adecuado de recursos 

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

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, pa- 
ra 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. 

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

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC  X 

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

Redactar correspondencia na 
que se fale de experiencias 
persoais, presentes e pasadas, 
opinións...  x 

  

  
5% EOE 

▪ 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  X 

  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, 

Redactar notas, anuncios, 
mensaxes, como por exemplo 
para dar clases particulares o 
para buscar apartamento para 
compartir... 

 x     
4% EOE 

TIC 
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– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

      – Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura. 
▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e 
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa unha 
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.).  

 

estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación máis comúns, e amosando un 
control razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese.  

respectando as convencións e 
as normas de cortesía, tamén 
nas redes socias. 

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

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 
▪ CSC  X  

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

Escribir mails pedindo 
información.  x     

4% EOE 

▪ 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 

 
X  

 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.  

Elaboración de informes 
expositivos por escrito.  x     

5% EOE 

 

2º BAC. Unidade 4. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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. 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC  X 

  Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, 
etc.), e utiliza con eficacia 

Escoitar e repetir  patróns 
sonoros. x 

   

  
1% EM 

EOE 
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– 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 como os as- pectos 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 
pluri- lingüe. 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 

lingüísticas noutras linguas que coñece (pa- tróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, 
facer progresar o tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas 

de persoas, obxectos, lugares e 
actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 
moi básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de opinións e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a 

certeza. 

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 
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 pre- 
sentes 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  

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 
comunica tivo 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 
 

 X 
 Utiliza adecuadamente as 

convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunica tivo oral e 
escrito, e amosa respecto e 
interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, 
adecuando a súa produción ás 
convencións sociolingüísticas da 
lingua meta. 

 

x 

 

    
1% EOE 

EC 

▪ 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 
 

 X 
 Nas actividades de aula, pode 

explicar o proceso de produción 
de textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os coñecementos 
e as experiencias noutras 
linguas. 

 

x 

 

    
1% EM 

▪ 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 
 

 X  
 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. 
 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     x 

5% EOE 

CA 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CCSC 
▪ CAA 

 
X  

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

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado. x 

   

  
1% CA 

EOE 



 

 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 
 

CURSO 2022- 2023  

 

 

       Páxina 132 de 170 

– 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, conven- 
cións 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 lu- 
gares 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.  

 

UNIDADE 5 

2º BAC. Unidade 5. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 princi-pais). 
– 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. 

▪ B1.1. 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 me- 
nos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 

▪ SLEB1.1. 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   X 

Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Interacción coa profesora e cos 
compañeiros. 

x 

   

  
1% CA 

▪ 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 

  X 
Capta os puntos principais de 
mensaxes, gravadas ou de viva 
voz, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información 
claramente estruturada, sempre 
que poida volver escoitar o dito 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
7% CA 
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▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa, e conciencia da 
importancia de chegar a comprender textos orais sen precisar 
entender todos os seus elementos. 

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

▪ B1.3. Comprender o esencial e a información 
relevante en situacións comúns, aínda que poi- 
dan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización de accións, for- 
mas 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.  

ou pedir confirmación. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

Comprende, nunha conversa 
formal , información xeral sobre 
asuntos prácticos  (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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% CA 

▪ 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   X 

Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e 
centros docentes) 
 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
6% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta 
repetir ou reformular o dito. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% CA 

▪ 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 

 

 X 
 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   x 

 

  
6% CA 
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2º BAC. Unidade 5. Bloque 2.Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2.  

Producción 

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 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 pa-ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo 

ou expresión. 
– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de 

palabras da lingua meta. 
– Petición de axuda. 

        – Paralingüísticos: 

            – Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 

realizando accións que aclarano 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 

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

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

con pronuncia clara e intelixible, información en 
situacións de comunicacióalumnado e menos habituais, 
pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posi- 
bilidade 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 fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a quenda de pala- 
bra, aínda que se poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora, e sendo quen de intercambiar 
información e opinións, dar instrucións, xustificar 

▪ 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   X 

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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

Presentacións (poden ser  con 
axuda de diapositivas)      x 

5% EOE 

▪ 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 

  X 
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 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 
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cara ás demais persoas para comprender e facerse 
comprender. 
▪ B2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción segundo o 
tipo de situación de comunicación.  

 
 
 

brevemente os motivos de accións e plans, e 
argumentar de xeito sinxelo pero eficaz  
 

  

literatura ou os temas de 
actualidade. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 

 

 

 

 

2º BAC. Unidade 5. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 3. 

Comprensió

n de textos 

escritos 
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▪ 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 paratex-tuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura).  

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas  de 
carácter público, institucional ou corporativo. 
▪ B3.3. Comprender información relevante en 

textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 
informa de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 
▪ B3.4. Comprender en textos formais un repertorio 
básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo 
ou xustificando), acceder (con reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de 
facer algo; conceder e denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer 
algo. 
▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como máis 
específico.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 
 Lectura e análise de textos.  x 

  

  
5% CL 

▪ 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 

  X 
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.). 

Análise de publicidades, 
anuncios, folletos...  x     

5% CL 

▪ 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   X 

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

 

 x     
4% CL 

▪ 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   X 

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

 

 x 

  

  
4% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA   X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 
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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   X 

 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). 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
  x 

  

  
4% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 
▪ CAA 

 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

CA 

TIC 

 

2º BAC. Unidade 5. Bloque 4. Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

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

– Localización e uso adecuado de recursos 

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

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de textos escritos, pa- 
ra elaborar os propios textos. 

– Execución: 

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

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC   X 

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

Redactar correspondencia na 
que se fale de experiencias 
persoais, presentes e pasadas, 
opinións...  x 

  

  
5% EOE 
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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 (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

      – Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura. 
▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e 
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa unha 
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.).  

 

▪ B4.4. Producir correspondencia formal básica 
para solicitar ou dar información relativa a bens e 
servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, 
actuando como mediación lingüística, de ser o caso, 
cunha presentación do texto limpa e ordenada. 
▪ B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación máis comúns, e amosando un 
control razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese.  

▪ 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   X 

 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. 

Redactar notas, anuncios, 
mensaxes, como por exemplo 
para dar clases particulares o 
para buscar apartamento para 
compartir... 

 x     
5% EOE 

TIC 

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

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 
▪ CSC   X 

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

Escribir mails pedindo 
información.  x     

4% EOE 

▪ 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 

 

 X 
 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.  

Elaboración de informes 
expositivos por escrito.  x     

4% EOE 

 

2º BAC. Unidade 5. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

    

   
  

   
 

   
 



 

 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 
 

CURSO 2022- 2023  

 

 

       Páxina 139 de 170 

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, condicións de vida e relacións interpersoais 
(nos ámbitos educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 

relevantes). 
– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes 

e tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os as- pectos 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 
pluri- lingüe. 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 

lingüísticas noutras linguas que coñece (pa- tróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, 
facer progresar o tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas 

de persoas, obxectos, lugares e 
actividades. 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se as persoas 
interlocutoras poden necesitar repeticións cando se 
trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en 
cuxa articulación poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras linguas; e saber 
manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet. 
▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e convencións 
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas presentes nos 
textos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras pre- 
sentes 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  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC   X 

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

Escoitar e repetir  patróns 
sonoros. x 

   

  
1% EM 

EOE 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunica tivo 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EOE 

EC 

▪ 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EM 

▪ 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 
 

  X 
 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. 
 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     x 

5% EOE 

CA 

EOE 

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

▪ CCL 
▪ CCSC 
▪ CAA 

 

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

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado. x 

   

  
1% CA 

EOE 
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– 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, conven- 
cións 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 lu- 
gares 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.  

 

UNIDADE 6 

2º BAC. Unidade 6. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 1. 

Comprensió

n 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 princi-pais). 
– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

▪ 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, 

▪ 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   X 

Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou 
detallada) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Interacción coa profesora e cos 
compañeiros. 

x 

   

  
1% CA 
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a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados 

a partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos 
non lingüísticos (imaxes, música, etc.). 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
 

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

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

informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en situacións correntes ou me- 
nos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 
dito. 
▪ B1.3. Comprender o esencial e a información 

relevante en situacións comúns, aínda que poi- 
dan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual (explicacións a unha reclamación, cancelación 
dun servizo, etc.) que impliquen a 
solicitude de datos, realización de accións, for- 
mas 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.  

▪ 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 

  X 
Capta os puntos principais 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. 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
7% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

Comprende, nunha conversa 
formal , información xeral sobre 
asuntos prácticos  (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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% CA 

▪ 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   X 

Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e 
centros docentes) 
 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...) 
 
Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. 

  x 

 

  
6% CA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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, articulados de maneira 
clara, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
como a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta 
repetir ou reformular o dito. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% CA 

▪ 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 

 

 X 
 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 

Actividades de comprensión oral 
(escoitar cancións, vídeos, 
fragmentos de películas...)   x 

 

  
6% CA 
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de anuncios publicitarios, series 
e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua e 
cando as imaxes faciliten a 
comprensión. 

 

2º BAC. Unidade 6. Bloque 2. Producción de textos orais 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 2.  

Producción 

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 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 pa-ralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou reformulación dun termo 

ou expresión. 
– Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de 

palabras da lingua meta. 
– Petición de axuda. 

        – Paralingüísticos: 

            – Sinalación de obxectos, usando deícticos ou 

▪ B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais breves ou de lonxitude media, 
aínda que poidan producirse pausas, vacilacións 
ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar 
en situacións menos habituais ou en intervencións máis 
longas. 
▪ B2.2. Interactuar, en situacións reais ou simula-das, 
con eficacia suficiente para narrar e describir 
experiencias, acontecementos, sentimentos,reaccións, 
desexos e aspiracións e plans ou proxectos; e 
intercambiar información pouco complexa, pedir e dar 
indicacións ou instrucións sinxelas con certo detalle, 
xustificar brevemente opinións e puntos de vista; 
formular hipóteses e facer suxestións, e expresarse 
sobre temas algo abstractos, como películas, música, 
libros, etc. 
 

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

con pronuncia clara e intelixible, información en 
situacións de comunicacióalumnado e menos habituais, 
pero predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a posi- 
bilidade 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. 

▪ 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   X 

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. 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

Presentacións (poden ser  con 
axuda de diapositivas)      x 

% EOE 

▪ 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, 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

  X 
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 

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 



 

 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 
 

CURSO 2022- 2023  

 

 

       Páxina 143 de 170 

realizando accións que aclarano 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.  

 
 
 

▪ B2.5. Participar en situacións de comunicación 
formais que impliquen intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou indicacións 
habituais para tomar ou ceder a quenda de pala- 
bra, 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  
 

  

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

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. 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros. x 

 

    
1% EOE 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

Actividades de interacción coa 
profesora e cos compañeiros.   x 

 

  
7% EOE 

 

 

 

 

2º BAC. Unidade 6. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- Temporalización Grao mínimo de Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica- Temas 
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tencias clave 1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. consecución OB PE PO RU CC TRABA

LLO 
ción transversais 

Bloque 3. 

Comprensió

n 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 paratex-tuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 
▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura).  

▪ B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e deducindo 
o significado de palabras e das expresións non 
coñecidas. 
▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas  de 
carácter público, institucional ou corporativo. 
▪ B3.3. Comprender información relevante en 

textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 
informa de acontecementos, se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, 
crenzas ou valores con expresións 
sinxelas. 
▪ B3.4. Comprender en textos formais un repertorio 
básico de expresións fixas para rexeitar (agradecendo 
ou xustificando), acceder (con reservas ou condicións); 
expresar posibilidade, imposibilidade ou obriga de 
facer algo; conceder e denegar (con ou sen 
obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a facer 
algo. 
▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en sopor- 
te dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de temas de interese ou relevantes 
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
tanto de carácter xeral como máis 
específico.  

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC   X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 
 Lectura e análise de textos.  x 

  

  
4% CL 

▪ 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 

  X 
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.). 

Análise de publicidades, 
anuncios, folletos...  x     

4% CL 

▪ 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   X 

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

 

 x     
4% CL 

▪ 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   X 

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

 

 x 

  

  
4% CL 
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▪ SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, 
en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle feitos 
e experiencias, impresións e sentimentos; nas que 
se narran feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian información, ideas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA   X 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x      

1% CL 

▪ 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   X 

 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). 

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
  x 

  

  
4% CL 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 
▪ CAA 

 

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

Actividades de comprensión 
escrita (relacionar, completar...) 
 x 

   

  
1% CL 

CA 

TIC 

 

2º BAC. Unidade 6. Bloque 4.Producción de textos escritos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 4. 

Producción 

de textos 

escritos 

    

   
  

   
 

   
 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

competencias xerais e comunicativas co fin 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicaras estratexias 
máis adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos 
de lonxitude breve ou media (elección da persoa 
destinataria, finalidade do escrito,planificación, 
redacción do borrador, revisión do texto e versión final), 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC   X 

Escribe correspondencia persoal 
e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra, de xeito 

Redactar correspondencia na 
que se fale de experiencias 
persoais, presentes e pasadas, 
opinións...  x 

  

  
4% EOE 
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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, pa- 
ra elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 

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

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases 

feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "botar unha 
man", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

      – Atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa 
estrutura: remitente, cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo á 
persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura. 
▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e 
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa unha 
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.).  

 

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 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.  

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. 

lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e 
experiencias pasadas ou feitos 
imaxinarios, e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen 
importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións 
sobre eles. 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA   X 

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

Completar  cuestionarios. 
 x     

4% EOE 

▪ 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   X 

 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. 

Redactar notas, anuncios, 
mensaxes, como por exemplo 
para dar clases particulares o 
para buscar apartamento para 
compartir... 

 x     
4% EOE 

TIC 

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

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 
▪ CSC   X 

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

Escribir mails pedindo 
información.  x     

4% EOE 

▪ 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 

 

 X 
 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, 

Elaboración de informes 
expositivos por escrito.  x 

  

  
4% EOE 
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obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións.  

 

2º BAC. Unidade 6. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural plurilingüe 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-

tencias clave 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Actividades Instrumentos de avaliación Cualifica-

ción 

Temas 

transversais 

1ª Av. 2ªAv. 3ªAv. OB PE PO RU CC TRABA

LLO 

Bloque 5. 

Coñecement

o da lingua e 

consciencia 

intercultural 

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, condicións de vida e relacións interpersoais 
(nos ámbitos educativo, ocupacional e institucional); o 
contorno xeográfico básico (clima, rexións) e referentes 
artístico-culturais (feitos históricos e personaxes 

relevantes). 
– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes 

e tradicións fundamentais, e calquera outro aspecto 
cultural de interese, así como os as- pectos 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 

▪ B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa 
suficiente fluidez para facerse entender, aínda que 
poidan producirse pausas e mesmo se as persoas 
interlocutoras poden necesitar repeticións cando se 
trata de palabras e estruturas pouco frecuentes, en 
cuxa articulación poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que se 
comprenda a mensaxe, aínda que pode darse algunha 
influencia da primeira ou doutras linguas; e saber 
manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que 
se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet. 
▪ B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos, os coñecementos socioculturais 
e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida e contorno socioeconómico, 
relacións interpersoais (xeracionais ou nos ámbitos 
educativo, ocupacional e institucional), e convencións 
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos 
culturais xerais que permitan comprender e expresar 
adecuadamente información e ideas presentes nos 
textos. 
▪ B5.4. Producir textos e inferir o significado probable 
de palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 
▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras pre- 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC   X 

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

Escoitar e repetir  patróns 
sonoros. x 

   

  
1% EM 

EOE 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunica tivo 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EOE 

EC 

▪ 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 
 

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

 

x 

 

    
1% EM 

▪ 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 
 

  X 
 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 

Realizar proxectos como: 
folletos, mapas conceptuais, 
gravación de vídeo, 
presentacións orais ou de 
diapositivas... 

     x 

5% EOE 

CA 

EOE 
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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 
pluri- lingüe. 
– Recurso aos coñecementos e ás experiencias 

lingüísticas noutras linguas que coñece (pa- tróns 
discursivos para a organización e ampliación ou 
restruturación da información; elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual para organizar o discurso, 
facer progresar o tema, etc.). 

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas 

de persoas, obxectos, lugares e 
actividades. 

– Narración de acontecementos e descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 
moi básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de opinións e advertencias. 
– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a 

certeza. 
– Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización 

e a prohibición. 
– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 

satisfacción e a sorpresa, así como os seus contrarios. 
– Establecemento e mantemento básicos da comunicación 

e a organización elemental do 
discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a aspectos culturais variados: 
– Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, 

costumes alimentarios, tabús, conven- 
cións 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 lu- 
gares 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.  

sentes 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  

 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, organizar unha tarefa, etc.), utilizando 
adecuadamente  as  estruturas  sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar, suficientes para comunicar con 
eficacia. 
 

▪ CCL 
▪ CCSC 
▪ CAA 

 

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

Actividades relacionadas coas 
estruturas sintáctico-discursivas 
e o léxico estudado. x 

   

  
1% CA 

EOE 
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación. 
CSC   Competencias sociais e cívicas.             EMP  Emprendemento. 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.           EC  Educación cívica.  
CCEC   Conciencia e expresións culturais.            PV  Prevención da violencia. 
                  EV Educación e seguridade viaria.  
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5 METODOLOXÍA 

Aspectos Xerais 

As ensinanzas de linguas parten dun modelo que ten unha base fundamentalmente práctica: o uso do idioma. 

Trátase do enfoque orientado á acción que promulga o MECR e, na súa posta en práctica, terá como centro 

tarefas baseadas nos estándares de aprendizaxes definidos na presente programación.   Este enfoque 

metodolóxico posibilita que os alumnos e alumnas se impliquen no seu proceso de aprendizaxe mediante 

tarefas deseñadas en función dos estándares fixados para as diferentes destrezas que posibiliten a convivencia 

de distintos estilos de aprendizaxe. A finalidade deste enfoque será a activación da variedade de procesos e 

habilidades necesarios para levar a cabo tarefas nas que se realizarán actividades de comprensión, expresión 

e interacción e que englobarán todos os compoñentes curriculares. 

              Non se trata de ver nas aulas os distintos contidos de forma illada, aínda que estes aparezan na 

programación separadamente: estes serán integrados na realización das diferentes tarefas e actividades, para 

preservar en todo momento o sentido comunicativo no proceso de ensino-aprendizaxe.  

A metodoloxía que se empregará terá sempre en conta a atención á diversidade, e que a aprendizaxe 

resulte significativa, para logralo fomentarase unha metodoloxía activa onde se vexa favorecido todo tipo  de 

actividades que enriquezan a aprendizaxe progresiva. 

Asimesmo, precísase dunha metodoloxía socializadora, para potenciar un clima de atención mutua e 

que non se produza na aula discriminación algunha, polo que se debe fomentar o traballo en equipo e 

desenvolver técnicas de dinámica de grupos (aprendizaxe cooperativo). Isto non estará rifado  cunha 

metodoloxía que sexa á vez individualizada para dar resposta ás necesidades educativas individuais. 

Non esquecemos que a metodoloxía debe ser tamén globalizadora para favorecer en todo momento 

tódalas capacidades do alumno, cognitivas motores, afectivas, de relación interpersoal e inserción social. 

            Incidiremos tamén, sobre todo nos últimos cursos da ESO e nos cursos de bacharelato, de maneira 

significativa na importancia da autonomía persoal de acordo coa competencia básica “aprender a aprender”. 

           Para adecuar a metodoloxía do ensino e aprendizaxe das linguas estranxeiras temos que ter claro o 

obxectivo principal, que non é outro que o emprego eficaz da lingua estranxeira en contextos reais e 

comunicativos.  

 

Por iso, o primeiro e principal criterio metodolóxico é impartir as clases na lingua estranxeira, evitando recurrir o 

máximo á lingua materna; deste xeito ponse ao alumno en contacto directo coa lingua favorecendo o 

desenvolvemento das súas competencias comunicativas. 

 

A motivación é un factor importantísimo na aprendizaxe dunha lingua; a participación efectiva do alumnado en 

intercambios comunicativos reais, superando a timidez, axudará a esta motivación á vez que permitirá, no seu 

caso, adquirir os contidos socioculturais e de civilización do país referente do idioma. Para iso, utilizaremos 
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cancións, películas, historias e relatos que formen parte da identidade cultural ligada a Francia e aos países 

francófonos.  

 

Non olvidamos os contidos de tipo gramatical, pero sempre ao servicio da comunicación e das súas destrezas 

que o alumno deberá desenvolver por igual.  

 

Entre elas, a produción oral é a que maiores problemas causa ao alumnado e, por iso, hai que conseguir que 

se sinta cómodo na utilización do idioma. Para logralo utilizaremos os mesmos mecanismos e rutinas usados 

para o desenvolvemento da clase, como poden ser os saúdos, as felicitacións, preguntas recurrentes, etc. 

Ademáis de fuxir do exceso de correccións, facilitando en todo momento a fluidez na comunicación.  

 

En canto á produción escrita, fomentaremos a motivación utilizando temas actuais, familiares e acordes cos 

intereses do alumnado. As compresións orais e escritas serán documentos reais ou adaptacións destos, que 

permitan ao alumnado a adquisición dos contidos socioculturais e transversais previstos no currículo.  

 

Os textos das comprensións orais serán ademáis variados e procedentes de fontes diversas como discursos do 

profesor, vídeos, cancións, audios, dictados, etc.; utilizaremos reforzo xestual e evitaremos os ruidos ou 

interferencias sonoras que impidan a correcta recepción da mensaxe para axudar ao alumnado a mellorar a 

comprensión oral.  

No que respecta á comprensión escrita utilizaremos apoios de vocabulario non exhaustivos que aclaren algún 

termo non adecuado ao nivel ou de carácter cultural, procurando que o contexto sexa suficiente para que a 

mensaxe chegue ainda que non haxa unha tradución completa.  

O uso das novas tecnoloxías contribúe ao ensino e aprendizaxe das  linguas estranxeiras. En primeiro lugar, 

permite o acceso a numerosos recursos materias, visuais, gráficos e sonoros dun xeito preciso e rápido; en 

segundo lugar, permite establecer contacto con outros centros para intercambios  

comunicativos reais, por correos electrónicos ou incluso por video-conferencias; e, en terceiro lugar, permite, 

mediante o uso de plataformas, variar o tipo de actividades que se presentan ao alumnado.  

Utilizaremos frecuentemente xogos de rol ou simulacións de situacións reais na aula que nos permitirán o 

desenvolvemento da comunicación oral contribuindo á motivación e pérdida da timidez. 

Teremos en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe 

mediante prácticas de traballo individual e cooperativo.  

Ao terminar cada unidade didáctica realizaremos un proxecto ou traballo no que os alumnos deberán utilizar o 

aprendido en dita unidade. 
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Estratexias Metodolóxicas 

Produción de mensaxes orais e escritas. 

• Intercambios orais. 

• Realización de actividades en parellas (xogos de memorización e de rol, intercambio de preguntas 

e respostas segundo modelos…). 

• Discriminación e repetición de sons. 

• Repetición oral (palabras, frases, trabalinguas, cancións...). 

• Lectura en voz alta. 

• Cumprimentación de cadros e fichas. 

• Confección de listas de palabras pertencentes a un determinado campo léxico. 

• Extracción de informacións específicas en textos orais e escritos. 

• Realización de actividades de verdadeiro o falso, de clasificación, de recheado de ocos, de 

terminación de frases, de relación. 

• Visionado de vídeos ou cortos para posteriormente traballar a comprensión e expresión oral. 

• Escoita e lectura simultáneas de micro-diálogos, conversacións, cancións... 

• Identificación de documentos auténticos (prensa xuvenil). 

• Uso das TIC: exercicios online, exercicios interactivos na pantalla dixital,,, 

• Memorización de textos para a práctica da expresión oral. 

• Observación e dedución das normas gramaticais e fenómenos lingüísticos. 

• Dedución do significado dunha palabra pola súa similitude con palabras da lingua materna. 

• Reflexión contrastiva lingua materna / francés. 

• Recurso ao contexto visual para facilitar a comprensión oral e lectora. 

• Uso de técnicas de aprendizaxe. 

• Utilización de estratexias lingüísticas e non lingüísticas para facilitar a expresión oral. 

• Utilización dos cadros gramaticais do libro de texto. 

• Recurso ao glosario temático do libro de texto para facilitar a expresión e/ou comprensión. 
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A organización da aula contará coa suficiente flexibilidade como para adaptarse aos requerimientos propios 

das actividades que se traballen. Deste xeito disporase de traballo individual, en pequenos ou en gran grupo e 

con maior ou menor grado de asistencia e asesoramento, por parte da profesora. 

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
     En 1º ESO, os alumnos non utilizarán libro de texto  xa que teñen o programa Edixgal, pero o Dpto. de 

Francés non sigue este programa, así que na clase seguirase a tabla de contidos de Transit 1 (Ed. Santillana). 

 En 2º ESO, os alumnos non utilizarán libro de texto xa que teñen o programa Edixgal, O Dpto. de Francés non 

sigue este programa, aínda así seguirase a tabla de contidos establecido por Aula Planeta. 

En 3º ESO, os alumnos terán un libro de texto, Transit 3  (Ed. Santillana). 

En 4º ESO, os alumnos non utilizarán libro de texto. Na clase seguirase a tabla de contidos do curso 

precedente. 

 

 Temos a nosa disposición un aula de informática na ESO á que acudiremos para poder facer actividades 

online, comprensións orais, presentacións en impress ou prezi... 

Dispoñemos en cada aula dunha pizarra dixital que empregaremos para facer actividades interactivas así como 

para o visionado de vídeos... 

En caso de ser necesario, utilizarase a aula virtual, un correo Gmail e drive para comunicarse cos alumnos coa 

finalidade de enviar tarefas e correccións. 
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7 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE  

2º ESO. 

 
 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre.  
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
A avaliación será progresiva e non se contemplan probas de recuperación coma tales, 
por trimestre. Darase por superada obtendo un 5 na segunda avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre. 
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
A avaliación será progresiva e non se contemplan probas de recuperación coma tales, 
por trimestre, no curso ordinario. Darase por superada obtendo un 5 na terceira 
avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre. 
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 
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Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
. Os alumnos deberán facer as actividades de recuperación que establecerá o 
departamento, tendo sempre en conta o grao mínimo de consecución dos estándares de 
aprendizaxe. Estas actividades contarán con exercicios de gramática e de vocabulario e 
incluirán textos de comprensión con preguntas e redaccións dun tema de actualidade ou 
dun tema tratado ó longo do curso. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
-A nota final será a media das notas parciais de cada trimestre.  
-As actividades de ampliación poderán subir ata 0,5 puntos. 
-Nas actividades de recuperación haberá que acadar alomenos un 5. 

Alumnado de 
materia pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
-O alumno co francés pendente pode superalo se está matriculado no curso seguinte de 
francés  sempre e cando vaia superando os Estándares deste novo curso. O 
departamento considerará aprobada a materia do ano anterior se o alumno aproba a 1ª 
ou 2ª avaliación do curso que está a cursar e entrega as tarefas que lle asigne o 
profesor.  

-Se non está matriculado no curso seguinte de francés, a nota final será a media da 
nota obtida nos cadernillos de actividades realizadas ao longo do curso e a nota do 
exame da convocatoria extraordinaria durante o curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Como plan de reforzo e axuda porase a disposición dos alumnos uns caderniños cunha 
serie de tarefas para o repaso e o seguimento ao longo do ano escolar para o cal se 
convocará unha reunión informativa.  
-Estes exercicios, de ser entregados nos prazos previstos, contarán un 50% da nota. O 
departamento estará a súa disposición para poder explicarlles as dúbidas que teñan e 
devolverlles os exercicios de repaso debidamente corrixidos. 

                         2.Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final en 2º ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

         

 

-Poñer ao alumno en contacto directo coa lingua favorecendo o desenvolvemento 
das súas competencias comunicativas. 
-A participación efectiva do alumnado en intercambios comunicativos reais. 
-Motivación utilizando temas actuais, familiares e acordes cos intereses do 
alumnado.  
-Estudo de temas variados  procedentes de fontes diversas. 
-O uso das novas tecnoloxías, que contribúe ao ensino e aprendizaxe das  linguas 
estranxeiras xa que permite o acceso a numerosos recursos materias, visuais, 
gráficos e sonoros dun xeito preciso e rápido. 
-A atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de 
aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

 

Actividades tipo 

 

-As actividades de reforzo e ampliaciación serán relativas a temas tratados na 
clase en cada un dos trimestres e abarcarán as catro destrezas: expresión oral e 
escrita, comprensión oral e escrita. 
-As actividades de recuperación serán relativas a aqueles estándares non 
superados e constarán de exercicios de comprensión oral e escrita, redaccións, 
exercicios de gramática, léxico e expresión oral. 
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8 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE  

4º ESO. 
 

 

Materiais e recursos 

 

-Fichas de gramática e léxico elaboradas polo departamento.  
-Textos escritos de diversa procedencia (libros de texto, xornais, revistas, internet).  
-Documentos sonoros (CD, internet). 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre. 
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
A avaliación será progresiva e non se contemplan probas de recuperación coma tales, 
por trimestre. Darase por superada obtendo un 5 na segunda avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre. 
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
A avaliación será progresiva e non se contemplan probas de recuperación coma tales, 
por trimestre, no curso ordinario. Darase por superada obtendo un 5 na terceira 
avaliación 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre.  
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 
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40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
. Os alumnos deberán facer as actividades de recuperación que establecerá o 
departamento, tendo sempre en conta o grao mínimo de consecución dos estándares de 
aprendizaxe. Estas actividades contarán con exercicios de gramática e de vocabulario e 
incluirán textos de comprensión con preguntas e redaccións dun tema de actualidade ou 
dun tema tratado ó longo do curso.  

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
-A nota final será a media das notas parciais de cada trimestre.  
-As actividades de ampliación poderán subir ata 0,5 puntos. 
-Nas actividades de recuperación haberá que acadar alomenos un 5. 

Alumnado de 
materia pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
A nota final será a media da nota obtida nos cadernillos de actividades realizadas ao 

longo do curso e a nota do exame  da convocatoria extraordinaria durante o curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Como plan de reforzo e axuda porase a disposición dos alumnos uns caderniños cunha 
serie de tarefas para o repaso e o seguimento ao longo do ano escolar para o cal se 
convocará unha reunión informativa.  
-Estes exercicios, de ser entregados nos prazos previstos, contarán un 50% da nota. O 
departamento estará a súa disposición para poder explicarlles as dúbidas que teñan e 
devolverlles os exercicios de repaso debidamente corrixidos. 

 

                    2.Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final en 4º ESO  
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

-Poñer ao alumno en contacto directo coa lingua favorecendo o desenvolvemento 
das súas competencias comunicativas. 
-A participación efectiva do alumnado en intercambios comunicativos reais. 
-Motivación utilizando temas actuais, familiares e acordes cos intereses do 
alumnado.  
-Estudo de temas variados  procedentes de fontes diversas. 
-O uso das novas tecnoloxías, que contribúe ao ensino e aprendizaxe das  linguas 
estranxeiras xa que permite o acceso a numerosos recursos materias, visuais, 
gráficos e sonoros dun xeito preciso e rápido. 
-A atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de 
aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 
 

Actividades tipo 

 

-As actividades de reforzo e ampliaciación serán relativas a temas tratados na 
clase en cada un dos trimestres e abarcarán as catro destrezas: expresión oral e 
escrita, comprensión oral e escrita. 

-As actividades de recuperación serán relativas a aqueles estándares non 



 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE XFRANCÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 

 
 

       Páxina 158 de 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE  

2º BAC. 
 

superados e constarán de exercicios de comprensión oral e escrita, redaccións, 
exercicios de gramática, léxico e expresión oral. 

Materiais e recursos 

 

-Fichas de gramática e léxico elaboradas polo departamento.  
-Textos escritos de diversa procedencia (libros de texto, xornais, revistas, internet).  

 -Documentos sonoros (CD, internet). 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre.  
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
A avaliación será progresiva e non se contemplan probas de recuperación coma tales, 
por trimestre. Darase por superada obtendo un 5 na segunda avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre. 
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 
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Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
A avaliación será progresiva e non se contemplan probas de recuperación coma tales, 
por trimestre, no curso ordinario. Darase por superada obtendo un 5 na terceira 
avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Farase  alomenos unha proba escrita e outra oral no trimestre.  
Avaliaranse as catro competencias: comprensión  oral, comprensión escrita, 
expresión oral e expresión escrita (terán o mesmo peso na avaliación).  
Calificación das probas 
 

40% proba escrita 

40% proba oral 

20% observación na aula e traballos. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Consistirá nun exame con exercicios de gramática e de vocabulario, un texto de 
comprensión con preguntas e unha redacción cun tema de actualidade ou dun tema 
tratado na clase. Nesta proba haberá que acadar un 5 para superar a materia, 
tendo sempre en conta o grao mínimo de consecución dos estándares de 
aprendizaxe.  

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
-A nota final será a media das notas parciais de cada trimestre. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 
Constará dun exame con exercicios de gramática e de vocabulario, un texto de 
comprensión con preguntas e unha redacción cun tema de actualidade ou dun tema 
tratado na clase.  
-Haberá que acadar alomenos un 5 para superar a materia, tendo sempre en conta 
o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. 

Alumnado de 
materia pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
A nota final será a media da nota obtida nos cadernillos de actividades realizadas ao 

longo do curso e a nota do exame  da convocatoria extraordinaria durante o curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Como plan de reforzo e axuda porase a disposición dos alumnos uns caderniños cunha 
serie de tarefas para o repaso e o seguimento ao longo do ano escolar para o cal se 
convocará unha reunión informativa.  
-Estes exercicios, de ser entregados nos prazos previstos, contarán un 50% da nota. O 
departamento estará a súa disposición para poder explicarlles as dúbidas que teñan e 
devolverlles os exercicios de repaso debidamente corrixidos. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)  
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Metodoloxía  

 

-Poñer ao alumno en contacto directo coa lingua favorecendo o desenvolvemento 
das súas competencias comunicativas. 
-A participación efectiva do alumnado en intercambios comunicativos reais. 
-Motivación utilizando temas actuais, familiares e acordes cos intereses do 
alumnado.  
-Estudo de temas variados  procedentes de fontes diversas. 
-O uso das novas tecnoloxías, que contribúe ao ensino e aprendizaxe das  linguas 
estranxeiras xa que permite o acceso a numerosos  recursos materias, visuais, 
gráficos e sonoros dun xeito preciso e rápido. 
-A atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de 
aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

 

Actividades tipo 

 

-As actividades de reforzo e ampliaciación serán relativas a temas tratados na 
clase en cada un dos trimestres e abarcarán as catro destrezas: expresión oral e 
escrita, comprensión oral e escrita. 
-As actividades de recuperación serán relativas a aqueles estándares non 
superados e constarán de exercicios de comprensión oral e escrita, redaccións, 
exercicios de gramática, léxico e expresión oral. 

Materiais e recursos 

 

-Fichas de gramática e léxico elaboradas polo departamento.  
-Textos escritos de diversa procedencia (libros de texto, xornais, revistas, internet).  
 -Documentos sonoros (CD, internet). 
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10 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
Desenvolverase a avaliación do ensino e os seus compoñentes conforme a estratexias que permitan obter 
información significativa e continua para formular xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora de 
calidade do ensino.  
 
Para obter información do proceso de ensino empregaranse algunhas das seguintes técnicas:  

 
➢ Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de contido da 

programación didáctica).  
➢ Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, motivacións etc. 

dos alumnos e das súas familias. O seu emprego adecuado esixe sistematización: definición dos 
seus obxectivos, a delimitación da información que se pensa obter e o rexistro dos datos esenciais 
que se obtiveron.  

➢ Cuestionarios: complementan a información obtida a través da observación sistemática e 
entrevistas periódicas. Resulta de utilidade a avaliación que realizan os alumnos sobre algúns 
elementos da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis do seu agrado, con que 
formula de avaliación senten máis cómodos, etc.  

 
Levarase a cabo o seguimento e valoración do traballo do profesor apoiándose nos seguintes indicadores 
de logro:  
 

1 = Escaso/non logrado.  
2 = Básico.  
3 = Satisfactorio.  
4 = Excelente. 
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 INDICADORES DE LOGRO DE PROCESO DE ENSINO 
VALORACIÓ
N(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Motivación inicial do alumnado   

1 Conseguiuse espertar o interese do alumnado   

2 Fomentouse o uso do francés para comunicarse na aula   

Motivación ao longo de todo o proceso   

3 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado   

Presentación dos contidos (conceptos, procedementos e 
actitudes)  

  

4 Impartíronse todos os contidos programados   

5 Traballouse tanto a lingua oral coma ecrita, dándolle a mesma 

importancia ás duas 

  

Actividades na aula   

6 Realizáronse tarefas de expresión oral   

7 Realizáronse tarefas de comprensión oral   

8 Realizáronse tarefas de expresión escrita   

9 Realizáronse tarefas de comprensión escrita   

Recursos e organización da aula    

10 Desenvolvéronse estratexias que permitan aos alumnos 

mellorar a súa comprensión e as súas producións orais e 

escritas 

  

11 Incorporáronse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe   

 O material utilizado foi o adecuado   

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado   

12 Ofreceuse a cada alumno as explicacións individualizadas que 
precisou 

  

13 Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados das correccións das probas, traballos... 

  

14 Ofrécense ao alumnado os resultados das probas e traballos   

Clima da aula    

15 Combinouse o traballo individual e cooperativo   

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe   



 

 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE XFRANCÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO E BAC 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 

 
 

       Páxina 163 de 170 

16 Téñense en conta os indicadores no proceso de ensino   

Diversidade   

17 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado   

18 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado 

  

 
 INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

VALORACIÓN(
De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

   

 1 Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 
alumnado. 

     

 2 Ofrécense a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa. 

     

 3 Elabóranse actividades atendendo á diversidade.      

 4 Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás 
necesidades do alumnado con NEAE. 

     

 5 Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función 
dos temas a tratar. 

     

 6 Combínase o traballo individual e en equipo.      

 7 Poténcianse estratexias de animación á lectura.       

 8 Poténcianse estratexias tanto de expresión como de 
comprensión oral e escrita. 

     

 9 Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – 
aprendizaxe. 

     

 10 Préstase atención aos elementos transversais vinculados a 
cada estándar. 

     

 11 Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das 
probas / traballos, etc. 

     

 12 Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección das probas, traballos, 
etc. 

     

 13 Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar 
os seus acertos e erros. 

     

 14 Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría 
e orientación. 

     

 15 Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e 
aprobadas. 

     

 16 As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente 
vinculadas aos estándares. 

     

 17 Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación… 

     

 

 
A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para 
introducir as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de maneira continua. Con iso 
pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos 
estes logros e dificultades atopados serán recollidos nas Propostas de Mellora da Programación de xeito que 
cada curso escolar, a práctica docente aumente o seu nivel de calidade. 
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11 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

➢ SEGUIMENTO 
Como plan de reforzo e axuda porase a disposición dos alumnos uns caderniños e unha serie de actividades 
na aula virtual cunha serie de tarefas para o repaso e o seguimento ao longo do ano escolar para o cal se 
convocará unha reunión informativa. Estes exercicios, de ser entregados nos prazos previstos contarán un 50% 
da nota. A profesora do departamento estará a súa disposición durante o recreo  para poder explicarlles as 
dúbidas que teñan e devolverlles os exercicios de repaso debidamente corrixidos.  

 
➢ RECUPERACIÓN 

O alumno co francés pendente pode superalo se está matriculado no curso seguinte de francés  sempre e 
cando vaia superando os Estándares deste novo curso. O departamento considerará aprobada a materia do 
ano anterior se o alumno aproba a 1ª ou 2ª avaliación do curso que está a cursar e entrega as tarefas que lle 
asigne o profesor.  
 

➢ AVALIACIÓN: 
A avaliación e cualificación de alumnos pendentes será idéntica á dos alumnos do curso escolar 
correspondente, é dicir, deben superar os contidos mínimos da materia. Para a avaliación de alumnos 
pendentes do curso ou cursos anteriores o departamento ten fixado unha convocatoria extraordinaria durante o 
curso.  
No caso de non superar o grao mínimo dos estándares de aprendizaxe os alumnos de BAC poderán realizar 
unha proba extraordinaria para recuperar a materia no mes de xuño. Os alumnos de ESO realizarán as tarefas 
de recuperación e a proba correspondente no mes de xuño  

12 ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS EN BACHARELATO  

 

A materia de Francés en Bacharelato, a diferenza da ESO, é Francés I e Francés II, sendo obrigatorio ter 
aprobado a de 1º de Bacharelato para poder obter unha cualificación positiva en 2º de Bacharelato. Deste xeito 
os alumnos que o elixan en 2º de bacharelato deberán ter aprobada a materia do ano anterior.  
De non ser o caso, aquel alumnado que curse a materia de Francés II sen ter cursado Francés I considerarase 
que ten superada a materia de 1º se aprobase a 1ª avaliación de 2º. De non ser así, deberá presentarse as 
probas establecidas para a recuperación de pendentes. 

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

 

Realizaranse actividades orais e escritas por niveis para comprobar a competencia comunicativa inicial en 
lingua francesa do alumnado. O departamento establece que a análise dos resultados se fará mediante a 
observación sistemática . 
 
En función dos resultados obtidos o departamento poderá fixar actividades de reforzo que servirán de repaso 

para os alumnos con resultados menos favorables que, á súa vez, poderán ser voluntariamente feitas por todos 

os alumnos.  
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A avaliación inicial pode servir de guía para axustar tanto a metodoloxía como as actividades ás necesidades 
reais dos nosos alumnos.  

14 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

En colaboración co departamento de Orientación, o profesorado poderá tomar diversas medidas ordinarias e 

extraordinarias de atención á diversidade, como as seguintes:  

Enténdese por alumnado con necesidade específica de apoio educativo aquel que requira, de forma temporal 

ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas 

especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse 

tardiamente ao sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar. 

 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES: 

• É importante dispoñer de actividades e temas de ampliación “de reserva” dado o rápido ritmo de 

aprendizaxe deste alumnado, para que non se aburran nin se desmotiven.  

• Fomentar actitudes e habilidades de liderazgo nos alumnos e alumnas a través de aprendizaxe 

cooperativa. 

ACCIÓNS CONCRETAS ANTE ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAXE (DEA, TDAH): 

• Procuraremos que o alumno esté sentado o máis preto posible da profesora e lonxe de motivos de 

distracción. 

• As tarefas de clase requerirán unha supervisión continua; combinaremos as actividades e tarefas máis 

motivadoras con as que o son menos para el ou ela, así como gradualas e contextualiza-las. 

• Empregaremos reforzos e apoios visuais na instrucción escrita e permitiremos que cando acabe unha 

parte da tarefa poida mostrarlla á profesora. 

• Verificaremos que o alumno ou a alumna comprende o exposto pola profesora, facéndolle, se é 

necesario, algunhas preguntas que poida contestar de forma correcta ou pedíndolle, de forma discreta, 

que repita verbalmente o que ten que facer. 

• Espaciaremos as instruccións de traballo de xeito que non se proporcione unha nova consigna 

inmediatamente hasta que non esté realizada a anterior. 

• Potenciaremos outras capacidades donde o alumno ou a alumna destaque coa finalidade de mellorar a 

súa autoestima e motivación. 

• A profesora procederá antes do inicio do examen ou proba escrita á lectura oral de tódalas preguntas. 

Flexibilizaremos a duración das probas escritas. Durante o examen  procederase adar as oportunas 

indicacións de apoio, tales como o control do tiempo e a recomendación de repaso do realizado previo 

a súa entrega. 

• Dada a posibilidade da exención de Francés para aqueles alumnos con  grandes dificultades 
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específicas de aprendizaxe, podemos decir con carácter xeral, que non existe a necesidade de 

reforzo educativo ou de adaptacións curriculares. 

15 ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
 

Os elementos transversais son os seguintes: 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información 

e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

materias. 

2. O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou 

contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

3. O fomento das medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e 

deberes como usuarios/as das vías. 

Os elementos transversais constitúen un conxunto de contidos de especial relevancia para o desenvolvemento 

da sociedade xa que están relacionados co consumo, a igualdade entre os sexos, a paz, o medio ambiente, a 

saúde, o lecer, etc. 

 Nas linguas estranxeiras o tratamento dos elementos transversais é, ou pode ser, o tema mesmo da 

unidade, así, a igualdade de oportunidades entre ambos sexos, tratará de facer ver as desigualdades e 

discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo, a tolerancia fomentará actitudes de respecto 

cara ás persoas cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou as súas crenzas, así como a solidariedade, 

tolerancia respecto á diversidade; a educación para a saúde (incluída a vial) teñen como obxectivo común á 

adquisición do benestar físico e mental: a educación ambiental pretende desenvolver actitudes de valoración e 

interese polo medio natural, inclúe actividades humanas e as súa repercusión sobre a natureza, por citar os 

temas máis relevantes son contidos curriculares que responden a tres características básicas: son contidos que 

fan referencia aos problemas e aos conflitos que se producen na época actual e fronte aos que é urxente unha 

toma de posicións persoais e colectivas. 
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A través da súa programación e o seu desenvolvemento, e a partir da análise e a comprensión da realidade, 

pretendemos que o alumno elabore o seu propio xuízo ante os problemas e os conflitos sociais, sendo capaces 

de adoptar, fronte a eles, actitudes e comportamentos baseados en valores racionais e libremente asumidos. 

Os elementos transversais son finalmente contidos que se han de desenvolver tamén, nas linguas 

estranxeiras, acercándoas e contextualizándoas en ámbitos relacionados coa realidade e cos problemas do 

mundo contemporáneos a súa vez, dotándoas dun valor funcional ou de aplicación inmediata respecto ás 

comprensión e á posible transformación desa realidade e deses problemas. 

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

• Celebración do día internacional da Francofonía: a finais do mes de marzo. Búscase construir un 

ambiente de inmersión lingüística en francés grazas á presentación na aula de diversos proxectos 

realizados polo alumnado. 

• Asistencia a unha obra de teatro con actores francófonos no 2º trimestre (xaneiro). 

17 MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

 

A programación terá un seguimento permanente por parte dos membros do departamento no relativo ao 
grao de cumprimento, proceso de ensinanza e aprendizaxe e desviación entre resultados obtidos e 
esperados. 
 
Tamén se irá tomando nota de todas as suxestións que vaian xurdindo co obxectivo de velar polo axuste e 
calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes indicadores: 
 

 

 
INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA 

PROGRAMACIÓN 

VALORACIÓ

N (De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 

proxectos a partir dos elementos do currículo. 

  

2 Adecuación da secuenciación e da temporalización das  Unidades 

didácticas / temas / proxectos. 

  

3 O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación 

e a temporalización previstas. 

  

4 Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 

unidades, temas ou proxectos. 

  

5 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar. 

  

6 Asignación a cada estándar do peso correspondente na 

cualificación. 

  

7 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a   
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súa avaliación. 

8 Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 

desenvolver. 

  

9 Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 

departamento. 

  

10 Adecuación da secuencia de traballo na aula.   

11 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.   

12 Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).   

13 Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

  

14 Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares. 

  

15 Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos 

previos [Só para 2º de bacharelato]. 

  

16 Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

  

17 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 

exame e dunha avaliación. 

  

18 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.   

19 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

  

20 Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de 

materias pendentes. 

  

21 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas 

materias pendentes. 

  

22 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.   

23 Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

vinculados aos estándares. 

  

24 Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado 

con NEAE. 

  

25 Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

  

26 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 

criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 

  

27 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os 

criterios de promoción. 

  

28 Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 

longo do curso. 

  

29 Contribución dende a materia ao plan de lectura do centro.   

30 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.   
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18 PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN  
 

A programación didáctica encóntrase a libre disposición de quen queira consultala en Xefatura de Estudos 
en formato electrónico.  
 
Por outra banda, a información do funcionamento da asignatura é subministrada de forma resumida ao 
alumnado ao comezo de curso. 


