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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. O Centro 

 
O CPI Castro Baxoi é un centro de titularidade pública, integrado na zona educativa 

de Betanzos, que escolariza alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior (das 

parroquias de Vilamateo, Gümil, O tres e Torres). É o único centro escolar da zona coa 
oferta obrigatoria de Educación Primaria e Secundaria, ademais do 2º ciclo de Educación 
Infantil. Na área de influencia deste Centro hai dous CEIP incompletos nos que se 

escolarizan alumnos de Educación Infantil e Primaria, os de Bemantes no Concello de 
Miño e o de Torres no de Vilarmaior. Os alumnos destes centros pasan a ser alumnos 

deste CPI no momento no que rematan o 1º Ciclo de Educación Primaria. 

 
O centro está situado na Rúa as Marismas, número 25, no lugar de Telle, dentro 

do núcleo de Miño, cunha construción moderna e pouco funcional. Foi construído en  dúas 
fases, a primeira foi inaugurada en 1995-96, e está ocupada practicamente na súa 
totalidade pola Educación Infantil e Primaria. A segunda foi construída no curso 1999- 

2000 e nela se sitúan as aulas da ESO. Na actualidade dispón de 6 aulas dedicadas a 
Educación Infantil, 13 a Educación Primaria, 10 a Educación Secundaria, 3 para as 

docentes de Pedagoxía Terapéutica, 1 de Música, 1 de Informática, e ademais 
dispoñemos da Biblioteca, o Laboratorio, o Ximnasio e o espazo do comedor. O resto de 
espazos son para os departamentos didácticos, aparte de Dirección, a sala de profesores 

e a sala COVID. 

 
No noso alumnado atopamos unha importante dispersión espacial, como 

manifestan as seis liñas de transporte escolar utilizadas pola maioría do mesmo. Ademais 
xunto unha porcentaxe importante de alumnado con características semi- rurais, 

procedente das parroquias dos dous concellos, Miño e Vilarmaior, atopamos outra parte 
do alumnado con características e formas máis urbanas. Este feito ten moito que ver cos 
cambios que se están a producir no concello de Miño nos últimos anos, coa construción 

dalgunhas urbanizacións que atraen poboación doutros concellos próximos dándolle un 
carácter residencial. 

 
É tamén un dato a ter en conta, o número significativo de alumnado procedente 

doutras comunidades e nacionalidades que nos últimos anos está a chegar ao noso 

municipio, a maioría deles co curso xa iniciado, algo que é necesario ter en conta á hora 
de programar e definir actividades e recursos. Por último, o noso centro matricula un  
número importante de alumnado procedente do centro de acollida de menores Mª 

Inmaculada de Bañobre. 

 
O noso CPI conta no curso 2021-2022 cun total de 164 alumnos en secundaria, 

número que se incrementou respecto ao curso pasado. Un dos aspectos que caracterizan 
ao noso centro, e que é preciso ter en conta á hora de deseñar as programacións, é o 

alto número de alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, que 
determinan en gran maneira a organización do noso centro e os nosos recursos. Entre 
este alumnado atopamos necesidades diversas: retraso madurativos, trastornos 

neurolóxicos, dificultades na linguaxe, dificultades cognitivas, TEA, TDA, TDAH, síndrome 
de Down, deprivación socio-cultural, dificultades de aprendizaxe... 

 



 

En canto ao total do profesorado de secundaria do centro neste curso 2021-2022, 
é de 20 profesores. 

 
 

1.2. O Departamento de lingua francesa 

1.2.1. Alumnado 

O alumnado de lingua francesa procede, pois, dos concellos de Miño e Vilarmaior, emprega 

maioritariamente o transporte para achegarse ao centro e desenvólvese nun  medio rural, 
aínda que tamén hai alumnos do centro urbano. Case todos cursaron Primaria no Centro, 
pero non tiveron contacto algún coa lingua francesa, sendo na etapa de Secundaria cando 

se achegan a esta materia como 2ª lingua estranxeira. En Primeiro e Segundo de ESO 
aqueles alumnos que teñen dificultades no seu proceso de aprendizaxe están exentos da 

materia e asisten a clases de reforzo lingüístico ou matemático, segundo lles conveña. No 
presente curso, o 70% do alumnado de 1º de ESO cursa lingua francesa; en 2º de ESO, o 
55,55% do alumnado cursa lingua francesa. En 3º de ESO, só se matriculan aqueles 

alumnos interesados na materia (o 66,66%), polo que todos parecen motivados e sen 
graves dificultades para adquirir axeitadamente as súas competencias a través da área de 

lingua francesa, a pesar do esquecemento dos contidos que manifestan nestes primeiros 
momentos de curso. En 4º de ESO non hai matriculados na materia de francés. O número 
de alumnos de lingua francesa é similar ao do curso pasado (87 segundo as listas 

provisionais proporcionadas pola Xefatura de Estudos). 
 

1.2.2. Profesorado 

O Departamento de lingua francesa está composto por un só membro: Tania Salgueiro 

Feijoo, profesora de Ensino Secundario en expectativa de destino, este curso escolar con 
destino no Centro, que imparte clases nos tres primeiros niveis de Ensino Secundario, cun 
total de 12 sesións semanais de clase de francés, 2ª lingua. Completa o seu horario con 

gardas (3 sesións), atención a pais e nais de alumnos (1 sesión), xefatura de departamento 
(1 sesión) e impartindo clase de Lingua galega e literatura en dous dos tres grupos 

desdobrados de 2º de ESO (6 sesións). 

 

1.2.3. Instalacións e material 

Como resulta imposible contar cunha aula-obradoiro de idiomas, especialmente neste 

momentos nos que se precisan todos os espazos para continuar mantendo a distancia de 
seguridade fronte a COVID-19, o centro organízase en aulas-grupo. En todas elas hai 
ordenador e taboleiro interactivo, pero o funcionamento non é sempre óptimo debido á 

lentitude no acceso a Internet nuns casos ou á disparidade de dispositivos que nos obrigan 
a dedicar máis tempo do desexado á súa posta en marcha. Para paliar no posible estas 

disfuncións o Departamento adquiriu un ordenador propio para ser utilizado en todas as 
aulas no canto dos aparellos de uso común. Contamos tamén con carros EDIXGAL nas 
aulas de 1º e 2º de ESO, aínda que este Departamento non se adheriu ao proxecto por 

considerar moi escasas as dúas sesións semanais de clase para utilizar estas ferramentas 
nos momentos de traballo común. Porén, valoramos moi positivamente que o alumnado 

conte con ordenadores de uso propio para que poidan acceder á Aula Virtual desde as súas 
casas, cando sexa preciso, xa que esta plataforma vai ser fundamental no ensino non  
presencial ou semi-presencial que poida darse este curso e tamén como complemento no 

ensino presencial. 



 

 
En canto ao material didáctico específico, contamos con documentos audiovisuais variados 
de distintos niveis de lingua, así como libros con fichas fotocopiables para traballar 

diferentes aspectos da materia. Tamén dispoñemos de libros de lectura adaptados aos 
diferentes niveis que estarán a disposición dos alumnos na biblioteca. A Editorial Santillana 

proporciona ademais moito material en soporte físico e virtual para complementar o libro de 
texto que escollemos para os alumnos Parachute 1 (1º ESO), Parachute 2 (2º ESO) e 
Parachute 3 (3º ESO).Ademais, e en previsión de que teñamos que adaptarnos ao ensino 

a distancia (semi-presencial), cada nivel dispón dun espazo na AULA VIRTUAL do Centro 
no que está todo o material que teñen en soporte físico e outro material complementario, 

así como propostas de traballo que poderán realizar e entregar a través desta plataforma. 
 
 

 

2. COMPETENCIAS 

 
A LOMCE, a través das disposicións lexislativas que a desenvolven, busca potenciar a 

aprendizaxe por competencias integradas nos elementos curriculares, xa que son as que 
«as persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como 

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Tendo en conta que define a 
competencia como «a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que 

se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz» e que calquera destes 
elementos atopan a súa vía de expresión nas linguas, estas son por si mesmas 
competencia clave, pero tamén medio para desenvolver as outras sete. As linguas 

estranxeiras permiten ademais que a competencia lingüística dos nosos alumnos sexa 
plurilingüe e multicultural e que se integren competencias diversas en distintas linguas e a 

diferentes niveis, en función dos intereses e necesidades de cada momento. 

 

2.1. Contribución da 2ª lingua estranxeira FRANCÉS ás competencias clave. 

 
O estudo da lingua francesa como 2ª lingua estranxeira contribúe á consecución das 

competencias clave do xeito seguinte: 
 

Traballando a comprensión e expresión orais e escritas en lingua francesa en comparación 
coas linguas maternas (galego e castelán) e fomentando o seu uso para representar, 
interpretar e comprender a realidade, dialogar e comunicarse, estruturar o pensamento, 

facer valoracións, establecer vínculos con outras culturas, acceder a outras fontes de 
información, comunicación e aprendizaxe e desenvolverse na sociedade, contribúe á 

consecución da competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 
Manexando as estruturas lingüísticas relacionadas con diferentes aspectos matemáticos 

(números, medidas, estruturas, operacións, termos, conceptos...), científicos e 
tecnolóxicos; aplicando o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir fenómenos diversos no seu contexto; buscando información, 
manipulándoa e transformándoa razoadamente e con espírito crítico; e resolvendo 
situacións da vida cotiá persoal e social con métodos científicos e tecnolóxicos, contribúe a 



 

consecución da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT). 

 
Empregando as novas tecnoloxías para o estudo da lingua, a busca e tratamento da 
información relacionada coa materia e a elaboración de documentos e utilizando a súas 

especificidades (linguaxe textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora; técnicas de 
lectura e escritura; pautas decodificación e transferencia...), contribúe á consecución da 
competencia dixital (CD). 

 

Fomentando que os alumnos reflexionen sobre as propias capacidades e as posibilidades 
de superación, controlen os seus procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e as 
demandas, sexan autónomos, xulguen o seu traballo e se responsabilicen dos seus 
progresos, contribúe á consecución da competencia aprender a aprender (CAA). 

 

Propoñendo situacións de comunicación diversas nun contexto francófono en comparación 
co propio; fomentando a interacción e a posta en práctica das habilidades sociais baseadas 

no respecto mutuo e nos principios democráticos; e propiciando a toma de decisións e a 
resolución dialogada de conflitos, contribúe á consecución das competencias sociais e 

cívicas (CSC) 
 
Propoñendo a realización de proxectos de traballo sen a guía directa do profesor que 

implican planificación e xestión dos propios coñecementos e toma de decisións persoais e 
colexiadas; e fomentando a responsabilidade, a creatividade e o traballo colaborativo, 

contribúe á consecución do sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 
Fomentando o coñecemento, a comprensión e a valoración das manifestacións culturais, 

artísticas e deportivas do mundo francófono en comparación coas propias e invitando aos 
alumnos a utilizar as súas capacidades estéticas e creadoras como medio de comunicación 

e expresión persoal, contribúe á consecución da conciencia e expresións culturais 
(CCEC). 

 

 
2.2. Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables por competencia 

A materia de lingua francesa como segunda lingua estranxeira ocúpase especialmente da 
comunicación lingüística, polo que a concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables 

desta competencia serán consignados pormenorizadamente máis adiante. Os das demais 
competencias son os seguintes: 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-Identifica e emprega o léxico básico das matemáticas, a ciencia e a tecnoloxía 
-Conta e fai operacións matemáticas básicas 

-Continúa unha serie numérica e deduce datos numéricos a partir de informacións 
-Resolve xogos de lóxica sinxelos 

-Fai deducións razoadas e aplica as regras aprendidas 
-Utiliza algunhas ferramentas tecnolóxicas para gravar sons e imaxes, escribir, ler... 
-Traballa con rigor intelectual e respecto á verdade e busca argumentos válidos para 

solucionar problemas 



 

 

 
 

 

 
 

Competencia dixital 

-Manexa o manual dixital interactivo e os complementos virtuais (xogos, karaoke...) 
-Busca información en Internet e utilízaa de forma sistemática e crítica 

-Utiliza o correo electrónico e algunhas aplicacións para realizar tarefas diversas 

-Coñece e utiliza a aula virtual 
-Identifica e aprecia as utilidades das TICs 

-Identifica os problemas e riscos de Internet relacionados coa fiabilidade da información, 
as relacións e a propia saúde. 

Aprender a aprender 

-Reflexiona sobre o que ten que aprender e o escolle como facelo 
-Traballa de xeito autónomo e avalía os seus progresos 

-Organiza o seu traballo e desenvolve estratexias para asimilar os coñecementos 
-Identifica as semellanzas e as diferencias entre o francés, o galego, o castelán e o inglés 
e aplica as estratexias de aprendizaxe das linguas que coñece para facilitar a aprendizaxe 

das demais 
-Memoriza sons e grafías, palabras e frases, proverbios, rimas, cancións... e participa 

activamente nos xogos, dramatizacións, xogos de rol e interaccións que se propoñen 
-Observa, compara e fai deducións sobre o funcionamento da lingua 
-Distingue as convencións propias da lingua oral e da escrita 

-Emprega estratexias de comprensión e expresión orais e escritas adecuadas 
-Utiliza a linguaxe non verbal para facerse entender 

-Coida a pronuncia e a entoación e interésase por superar as dificultades 
-Implícase e persevera na súa aprendizaxe 
-Acepta as valoracións dos demais e as críticas e busca estratexias para superar as 

dificultades 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

-Respecta os códigos de conduta (saúda, agradece, pide permiso, escoita, espera a súa 
quenda para falar..) e o traballo dos demais 
-Xestiona as relacións cos demais no ámbito do respecto, a tolerancia, a non 
discriminación, a igualdade de xénero, a valoración da diversidade.... 

-Amosa actitude positiva na realización das tarefas colectivas, buscando o entendemento 
e aceptando os compromisos 

-Comprende a importancia do benestar persoal e colectivo en relación coa saúde 
(alimentación,hixiene ) e o medio ambiente e adopta medidas para mellorar 
-Coñece os valores das sociedades francófonas, compáraas coa propia, reflexiona sobre 

semellanzas e diferencias e trata de superar os prexuízos 
-Identifica os valores das sociedades occidentais, reflexiona sobre as nocións de 

democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís e amosa sensibilidade ante os 
problemas doutras sociedades menos favorecidas. 
-Participa, colabora e comparte o mérito e as responsabilidades 



 

 

 
 
 
 

3. OBXECTIVOS 

O Artigo 10 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo do ensino 
secundario obrigatorio e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia sinala que 
os obxectivos que o alumnado debe acadar ao longo da Educación Secundaria Obrigatoria 

a través de todas as materias son os seguintes: 
 

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. 
 

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

-Traballa de xeito autónomo e creativo para levar a cabo as tarefas propias e de grupo 
-Planifica coidadosamente o traballo para realizar proxectos individuais e conxuntos 

-Colabora en proxectos comúns e negocia cos compañeiros o reparto de tarefas, as 
estratexias de traballo, os enfoques, etc. 

Conciencia e expresión culturais 

-Identifica e describe elementos do patrimonio histórico e cultural francófono, compáraos 
cos propios e comunica as súas impresións oralmente e/ ou por escrito axudándose da 

vertente cultural da linguaxe non verbal. 
- Exprésase a través de manifestacións artísticas e culturais diversas. 

-Aplica a súa habilidade manual, a súa creatividade e os os coñecementos culturais na 
elaboración de documentos e proxectos. 



 

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. 
 
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. 

 
Para acadar estes obxectivos dende as áreas lingüísticas, temos que ter en conta, tal como 
sinala a Orde ECD/65/2015, pola que se describen as relacións entre obxectivos, contidos 

e criterios de avaliación, que no desenvolvemento da competencia en comunicación 
lingüística hai cinco compoñentes con varias dimensión que debemos atender 

especificamente: 
- O compoñente lingüístico coas dimensións léxica, gramatical, semántica, fonolóxica, 

ortográfica e ortoépica (correspondencia entre grafías e sons).  
- O compoñente pragmático-discursivo coas dimensións sociolingüística (produción e 

recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais), pragmática (microfuncións 
comunicativas e esquemas de interacción) e discursiva (macrofuncións comunicativas e 
esquemas de interacción). 

- O compoñente sociocultural coas dimensións intercultural e coñecemento do 

mundo.  
- O compoñente estratéxico para superar as dificultades do acto comunicativo que inclúe 

destrezas e estratexias para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, o 
tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de documentos en soportes 



 

electrónicos, así como as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e 
socioafectivas que utilizamos para comunicarnos de xeito eficaz. 

- O compoñente persoal da interacción comunicativa coas dimensións actitudinais, 
motivacionais e de personalidade. 

 
Así pois, os obxectivos específicos da área de lingua francesa como segunda lingua 

estranxeira teñen en conta estes compoñentes e as súas dimensións e concrétanse 
arredor dos criterios de avaliación, contidos e estándares de aprendizaxe que se relacionan 
nos capítulos seguintes, agrupados en catro bloques: comprensión de textos orais, 

produción de textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos, 
produción de textos escritos (expresión e interacción). 

 
Os contidos sintáctico-discursivos, os patróns sonoros e gráficos propios da 2ª lingua 
estranxeira FRANCÉS, así como os compoñentes socioculturais e sociolingüísticos que a 

caracterizan, sen os que sería imposible adquirir a competencia lingüística comunicativa 
esixida, están recollidos nun quinto bloque chamado coñecemento da lingua e 

consciencia intercultural e plurilingüe e constitúen a urda da competencia lingüística, 
polo que estarán sempre presentes nas actividades comunicativas de comprensión e 
produción orais e escritas. 

 
 

 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4.1. Bloque 1. Comprensión de textos orais 

✗ Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en  

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

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

✗ Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades 
de lecer), condicións de vida e contorna, relacións interpersoais (entre homes e 
mulleres, no centro educativo, no ámbito público), comportamento (xestos, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, 
tradicións). 

✗ Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto (p. ex. unha 

petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus 
expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos 
á organización textual (introdución do tema, cambio temático e peche textual). 

✗ Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación 
oral, así como os seus significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa 
para facer unha suxestión). 

✗ Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 

concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 



 

inferir do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que 
se descoñecen. 

✗ Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso frecuente, e 
recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos 
mesmos. 

 

4.2. Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

✗ Producir textos breves e suficientemente comprensibles, tanto en conversacións 

cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe moi sinxela, en que se dá, solicita e intercambia información 
sobre temas cotiáns e asuntos coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda 
que se produzan interrupcións ou vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a 
reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor 
teña que solicitar que se lle repita ou reformule o devandito. 

✗ Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 

breves en forma de monólogo ou de diálogo e de estrutura moi simple e clara, 
utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe aos 
recursos de que se dispón, ou a reformulación ou explicación de elementos. 

✗ Incorporar á produción do texto oral en forma de monólogo ou de diálogo os 

 coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 

 interpersoais, comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente 

 propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos 

 respectivos. 

✗ Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns 
discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 

✗ Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 

frecuente e de mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, 
elipses, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores conversacionais de uso moi frecuente). 

✗ Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información e 
opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

✗ Pronunciar e entoar de maneira suficientemente comprensible, aínda que resulte 

evidente o acento estranxeiro, se cometan erros de pronuncia esporádicos, e os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 

✗ Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en 

breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que 
interromper o discurso para buscar palabras ou articular expresións e para reparar 
a comunicación. 

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

 

4.3. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

✗ Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos 
nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en  situacións cotiás, 



 

de aspectos concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

✗ Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea 
xeral, os puntos máis relevantes e información importante do texto. Coñecer, e utilizar 
para a comprensión do texto, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
condicións de vida e contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no 

centro educativo, no ámbito público), e convencións sociais (costumes, tradicións). 

✗ Distinguir a función ou funcións comunicativas máis importantes do texto e un  

repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos 
sinxelos de uso común relativos á organización textual (introdución do tema, 
cambio temático e peche textual). 

✗ Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas 

sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus 
significados xerais asociados (p. ex. estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión). 

✗ Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 

concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e 
inferir do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que 
se descoñecen. 

✗ Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así 

 como abreviaturas e símbolos de uso común (p. ex. >, % ), e os seus significados 

 asociados. 

 

4.4. Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
✗ Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de estrutura clara 

sobre temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro 
neutro ou informal, utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis frecuentes. 

✗ Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de 

estrutura simple, p. ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 
propios de cada tipo de texto. 

✗ Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e de etiqueta máis 
importantes nos contextos respectivos. 

✗ Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis frecuentes das devanditas funcións e os patróns discursivos de 
uso máis habitual para organizar o texto escrito de maneira sinxela. 

✗ Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso 

frecuente, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante 
axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipses, deíxe 
persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos 
moi frecuentes). 

✗ Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informacións 

breves, simples e directas en situacións habituais e cotiás. Coñecer e 
aplicar, de maneira suficiente, para que a mensaxe principal quede clara, os signos de 
puntuación elementais (p. ex. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p. ex. 



 

uso de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións ortográficas frecuentes 
na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 

 

 
 

5. CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

5.1. Temporalización 

Os estándares de aprendizaxe que enumeramos a continuación concretan para cada nivel  

os criterios de avaliación do capítulo 4 desta programación. Teñen en conta os contidos 
sintáctico-discursivos así como os socioculturais e sociolingüísticos propios da 2º lingua 

estranxeira FRANCÉS, que aparecen necesariamente a carón dos contidos esenciais da 
competencia en comunicación lingüística -comprensión oral, produción oral (expresión 
e interacción), comprensión escrita e produción escrita (expresión e interacción)- e 

están recollidos no quinto bloque chamado coñecemento da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe. 

Todos os contidos dos cinco bloques serán tratados de xeito conxunto ao longo de todo o 
curso en cada nivel e en toda a etapa, xa que non se pode propoñer doutro xeito a 
adquisición da competencia lingüística comunicativa, polo que terán unha temporalización 

anual. Os contidos lingüísticos e socio culturais propios la lingua obxecto de estudo e a 
progresión na adquisición das competencias básicas permiten, sen embargo, facer unha 

secuenciación que, por cuestións de tipo práctico, acompañamos dunha temporalización 
trimestral que se corresponde coa organización académica do noso centro de ensino. 

 

 

5.1.1. 1º ESO 

 

1º ESO. BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 

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

-Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos lingüísticos e non lingüísticos sobre a situación  

para inferir significados 

-Identificación de palabras clave. 

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

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

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

B1.4. Memorización de expresións orais breves significativas 

ESTÁNDARES TEMP 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos, articuladas de xeito pausado e coidadoso e coas repeticións precisas 

Anual 

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas familiares, e segue instrucións e consignas de aula 

Anual 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas,  
procedentes de medios audiovisuais ou de Internet, emitidos de xeito pausado e boa articulación 

Anual 



 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas familiares ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

Anual 

1º ESO. BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 

B2.1. Uso de 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 convenientes 

---Execución: 

-Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo ideas principais e estrutura básica. 

-Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e elementos lingüísticos  

previamente asimilados e memorizados. 

-Expresión da mensaxe con claridade, coherencia básica e estrutura adecuada, axuntándose  aos modelos 
traballados 

-Activación de procedementos lingüísticos e paralingüísticos para compensar as carencias lingüísticas: linguaxe  
corporal, xestualidade, paráfrases, mímica.. 

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 igualmente co tiás e 
moi básicas. 

ESTÁNDARES TEMP 

SLEB2.1. Amosa unha actitude positiva no uso da lingua francesa en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala 

Anual 

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo e sobre actividades moi 
comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación propias da súa idade e  nivel 
escolar. 

Anual 

SLEB2.3. Entende suficientemente e faise entender en situacións moi habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas nas que da e pide información sobre temas comúns axeitados á súa idade 

Anual 

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece  

contacto social elemental e intercambia información moi básica sobre aspectos persoais e temas 
cotiáns tratando de entender e facerse entender 

Anual 

1º ESO. BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

-Mobilización de coñecementos previos para determinar tarefa e temas a partir de información adicional: imaxes, 
organización da páxina, títulos... 

-Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa 

-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 e sobre significados a partir da comprensión de elementos  
significativos, lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

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

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

ESTÁNDARES TEMP 

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

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

Anual 



 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve sobre gustos, 
preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

Anual 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo 
sinxelo. 

Anua 

1º ESO. BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 

B4.1. Estratexias de produción: 

---Planificación: 

-Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas para realizar eficazmente a tarefa 

-Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (dicionario, glorsario, gramática..). 

-Seguimento de modelos sinxelos coñecidos 

---Execución: 

-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. 

-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.). 

ESTÁNDARES TEMP 

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 nivel escolar 

Anual 

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

Anual 

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

Anual 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

Anual 

1º ESO. BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA 
E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 

CONTIDOS 

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 en palagras e grupos fónicos 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográfica:.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 francófona 

-Achegamento a algúns aspectos culturais e a costumes, valores e actitudes moi básicos e evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países francófonos en comparación cos propios 

-Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, países e comunidades lingüísticas con linguas e culturas 
diferentes. 

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 de tipoloxía e temática transversal diversa, evitando estereotipos lingüísticos ou 



 

culturais e valorando as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas: 

-Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade. 

-Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

-Narración de acontecementos e descrición de estados e situacións presentes, e expresión moi básica de sucesos  
futuros. 

-Petición e ofrecemento de información e indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e advertencias. 

-Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

-Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a prohibición. 

-Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

-Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental do discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

-Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais e léxico sobre temas relacionados con 
contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 

ESTÁNDARES TEMP 

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

Anual 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua francesa 
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa respecto polas diferenzas que  
poidan existir en aspectos culturais 

Anual 

SLEB5.3. Utiliza adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico moi básicos e 
traballados previamente nas diferentes situacións comunicativas 

Anual 

SLEB5.4. Participa en proxectos en proxectos de tipoloxía e temática transversal diversa, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

Anual 

 

1º ESO. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS E 
SOCIOCUTURAIS DA LINGUA FRANCESA 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Saudar. Presentarse e presentar alguén. Indicar a data e as preferencias cromáticas. 
Identificar e describir un obxecto. Falar das actividades escolares. Pedir información 
sobre alguén. Comunicar na clase. 

GRAMÁTICA S'appeler, être e os verbos r en -er en presente.. Comment tu t'appelles? Comment ça 
va? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? C'est...Artigos definidos e indefinidos. Feminino e 
plural dos adxectivos. Il y a 

VOCABULARIO Palabras transparentes. Saúdos. Alfabeto. Os números ata 31. Cores. Material de clase. 
Materias. Días da semana. Meses do ano. Adxectivos de descrición. Deportes e ocio. 
Festas. 

SONS 
E GRAFÍAS 

Ritmo da frase. Sensibilización ás entoacións interrogativa e exclamativa. Os sons 
correspondentes ás grafías on, u, ai, r, ou, e 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Saúdos. Personaxes francófonos célebres. A escola en Francia: sistema escolar, horarios, 
materias, instalacións.. Deportes. Festas francesas. Símbolos de Francia. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Facer apreciacións. Describir accións. Falar de ecoloxía. Situar no espazo. Preguntar e 
dicir a idade. Falar da familia. Dar ordes e consellos. Expresar a pertenza. 

GRAMÁTICA A negación. A elisión. Pronome on. Preposicións de lugar. Adjectivo interrogativo où?. 
Determinantes posesivos. Verbo avoir. Imperativo afirmativo. 

VOCABULARIO Verbos de acción. Números ata 100. Reciclaxe e ecoloxía. Partes do corpo. Familia. 
Medios de comunicación. 

 



 

SONIDOS E 
GRAFÍAS 

Os sons correspondentes ás grafías ge, gi, ja, jo, ju, an, en, au, 
eau, eu , -s-. O s final. A liaison. 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Xestos ecolóxicos cotiás. A xeografía de Francia. Os medios de comunicación e a 
publicidade. Orixe dos apelidos e apelidos correntes e insólitos en Francia. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Facer compras e facer comentarios sobre a roupa. Preguntar e dicir a causa. Pregundar e 
dicir a hora. Falar das tarefas cotiás. Propoñer, pedir e rexeitar alimentos. Falar das 
comidas. Falar das actividades cotiás. 

GRAMÁTICA Adxectivos demostrativos. Verbos mettre, prendre e faire. Verbos pronominais. Artigos 
partitivos. Pourquoi? Parce que.. 

VOCABULARIO Roupa. Hora. Alimentos. Comidas. Actividades cotiás. Expresións de cortesía (tu/vous, je 
voudrais...) 

SONS 
E GRAFÍAS 

Os sons correspondentes ás correspondentes ás grafías v, eur, oi, in, ain, aim, ein 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Alimentación e dietética. As vacacións en Francia: estancias,solidariedade, minusvalías. 
Estilos de roupa. París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía... 

 

 

 
 

5.1.2. 2º ESO 
 

2º ESO. BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 

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

-Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación para inferir significados 

-Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 

-Identificación de palabras clave. 

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

-Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 

-Inferencia do significado probable das palabras ou das frases, a partir do contexto, das experiencias e dos 
coñecementos doutras linguas 

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. B1.3. 

Perseveranza no logro da comprensión oral 

B1.4. Memorización de expresións orais breves significativas 

ESTÁNDARES TEMP 

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

Anual 

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. 

Anual 

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

Anual 

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

Anual 

2º ESO. BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 



 

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 a comunicación 

--Execución: 

-Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica. 

-Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e memorizados. 

-Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoa adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto memorizados e traballados na clase previamente. 

-Axuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 

--Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

-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. 

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

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

-Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor 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, igualmente cotiás 
moi básicas. 

ESTÁNDARES TEMP 

SLEB2.1. Amosa unha actitude positiva cara o uso da lingua estranxeira en diferentes situacións  
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda 
ou aclaracións. 

Anual 

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. 

Anual 

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. 

Anual 

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 e pedir e dar indicacións moi  
básicas. 

Anual 

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, 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. 

Anu 

2º ESO. BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 



 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

-Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, información esencial e 

puntos principais). 

-Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

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

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

ESTÁNDARES TEMP 

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

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

Anual 

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. 

Anual 

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. 

Anual 

 

 

2º ESO. BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

CONTIDOS 

B4.1. Estratexias de produción: 

--Planifica ció n : 

-Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas na realización das tarefas. 

-Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (dicionario, gramática...) 

-Uso de elementos 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 cadansúa idea principal para obter un significado global 

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

-Reaxuste da tarefa ou da mensaxe, tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 

-Recurso aos coñecementos previos 

--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. 

ESTÁNDARES TEMP 

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. 

Anual 

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

Anual 



 

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. 

Anual 

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. 

Anual 

2º ESO. BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA 
E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E PLURILINGÜ 

CONTIDOS 

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

B5.5. Funcións comunicativas: 

-Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade. 

-Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

-Narración de acontecementos e descrición de estados e situacións presentes, e expresión moi básica de sucesos 
futuros. 

-Petición e ofrecemento de información e indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e advertencias. 

-Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza. 

ESTÁNDARES TEMP 

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. 

Anual 

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. 

Anual 

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. 

Anual 



 

SLEB5.4. Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos  
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

Anual 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade 
inmediata da aula utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, 
moi básicos e traballados previamente. 

Anual 

 
 

2º ESO. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS E 
SOCIOCUTURAIS DA LINGUA FRANCESA 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Reactivar os coñecementos previos. Describir unha escena. Falar da volta ao colexio. Falar 
das actividades propias. Comunicarse na clase. Indicar un itinerario. Propoñer, aceptar e 
rexeitar. Falar dos proxectos inmediatos. 

GRAMÁTICA Os verbos en presente. Faire de, jouer à, jouer de. A interrogación. C’est un/une ... qui. As 
preposicións coas vilas e países. Avoir mal à. Aller à. Venir de. O futuro próximo. On = 

tout le monde. 

VOCABULARIO Roupa e cores. Material escolar. Números grandes. Adxectivos para a descrición. Países 
e cidades. As sensacións (fame, sede, sono, frío, calor, medo). A cidade: lugares e 
itinerarios. Profesións. Actividades e lecer. 

SONS 
E GRAFÍAS 

Revisión dos sons vocálicos e consonánticos e das entoacións de base. As vogais nasais 
e as súas correspondentes grafías. Discriminación entre os sons consonánticos [b] [v] [f] 

e os sons vocálicos [e] [œ] [ø]. O son [uj]. 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

A Unión Europea. Os anuncios. A seguridade vial. As campañas de comunicación. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Invitar, aceptar ou rexeitar cortesmente a invitación. Expresar a posesión. Comprar en 
tendas de alimentación. Explicar unha receita de cociña. Precisar unha cantidade. Falar 
da casa, da habitación e dos obxectos persoais. Contar acontecementos do pasado. 

GRAMÁTICA Adxectivos posesivos. Expresións de cortesía: Je voudrais.., Imperativo afirmativo e 
negativo. Pronomes COD. A cantidade. Preposicións de lugar. Passé composé (formación 
e auxiliares). 

VOCABULARIO Compras e tendas de alimentación. Alimentos. Receitas. A casa: habitación, mobles, 
decoración. Expresións de lugar. 

SONS 
E GRAFÍAS 

Os sons [s] [z] e as súas grafías. O son [R] combinado cos outros sons consonánticos: 
[gR] [kR] [tR]. Os sons [ζ ] [Ʒ ] e as súas grafías. 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Festas tradicionais en Francia. As invitación ás festas. Vivendas insólitas (iurta, contedor, 
barcaza...). Concertar citas. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Facer un pedido nun restaurante. Falar dos costumes e da alimentación propios. 
Descubrir a lingua poética. Contar anécdotas do pasado. Falar das estacións e do tempo  
que vai. Pedir e dar informacións precisas sobre un animal. Facer comparacións. Falar do 
futuro (previsións e proxectos). 

GRAMÁTICA O pronome en. Passé composé (participios irregulares). Comparativo e superlativo . 
Futuro simple (formación e verbos irregulares). Pronomes COD co presente e o futuro. 

VOCABULARIO Utensilios da mesa. Expresións de tempo (frecuencia). Alimentos. Estacións e 
meteoroloxía. Animais da sabana. Números grandes (medidas e cantidades). Expresións 
de tempo (futuro). 

SONIDOS E 
GRAFÍAS 

Os sons [aj] e [εj] e as súas grafías. Os sons [i] [u] [y] e as súas grafías. O son [ε] e as 
súas grafías. Os sons [k] [g] [t] [d] e as súas grafías. O son [ɲ] e a grafía gn. 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Literatura e cine. Biografías. Lugares excepcionais de Francia. Os animais e as súas 
particularidades. 



 

5.1.3. 3º ESO 
 

3º ESO. BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 

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 contido e contexto. 

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

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

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

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

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

ESTÁNDARES TEMP 

SLEB1.1. Persevera no proceso de compresión, axustándoo ás necesidades das tarefas, e trata de 
mellorar empregando coñecementos e experiencias previas e observando elementos paralingüísticos 
e contextuais para deducir intencións comunicativas, sacar conclusións sobre o contido e inferir o que 
non comprende. 

Anual 

SLEB1.2. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 
breves e articulados de maneira lenta e clara 

Anual 

SLEB1.3. Entende os puntos principais de mensaxes orais ben articuladas relacionadas con 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas nas que se utilizan frases feitas e estruturas sinxelas 
previamente traballadas. 

Anual 

SLEB1.4. Nunha conversa informal, comprende descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo, directamente, e repetindo se é necesario. 

Anual 

SLEB1.5. Nunha conversa formal, comprende preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos, pedindo aclaracións ou repeticións se o precisa 

Anual 

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de presentacións moi sinxelas e 
ben estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente traballados,  
articulados con lentitude e claridade e co apoio de imaxes. 

Anual 

3º ESO. BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 

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 aos  
modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto memorizados e traballados en clase previamente. 



 

-Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos (sinónimos, reformulación de  
termos e expresións, lingua materna...)e paralingüísticos (sinalización de obxectos, uso de deícticos, linguaxe  
corporal, mímica...) 

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 en situacións de comunicación cotiás e básicas 

ESTÁNDARES TEMP 

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

Anual 

SLEB2 .2 . Desenvólve se coa eficacia suficiente en xestións e transacció ns cotiás, seguindo normas de 
cortesía básicas e tratando de facerse entender. 

Anual 

SLEB2.3. Participa en conversas informais breves e sinxelas, cara a cara, telefonicamente ou por 
medios técnicos, para intercambiar opinións, dar ou pedir información, indicar ou recibir instrucións, 
pedir ou ofrecer algo e discutir a posta en marcha de tarefas conxuntas expresando acordo e  desacordo 
de xeito moi básico. 

Anual 

SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversa formal ou entrevista, achegando a  
información necesaria, expresando de maneira sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e  
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de maneira lenta e clara. 

Anual 

3º ESO. BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 

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 

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

-Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

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

ESTÁNDARES TEMP 

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

Anual 

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

Anual 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato con temas propios e 
familiares, descripción de persoas, obxectos, lugares e actividades, narración de acontecementos 
pasados, expresións de sentimentos, desexos, plans ou opinións. 

Anual 

SLEB3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou educativo. 

Anual 

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 relendo, se o 
precisa, as seccións difíciles. 

Anual 



 

3º ESO. BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 

B4.1. Estratexias de produción: 

---Planificación: 

-Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de realizar eficazmente a 

tarefa 

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

---Execución: 

-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. 

---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.). 

ESTÁNDARES TEMP 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que intercambia información, describe en termos 
sinxelos sucesos e experiencias persoais e fai e acepta ofrecementos e suxestións 

Anual 

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

Anual 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes con 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 elementais. 

Anual 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve para solicitar información, respectando 
as convencións formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha presentación 
do texto limpa e ordenada. 

Anual 

3º ESO. BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL E PLURILINGÜE 

CONTIDOS 

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 francófona 

-Achegamento a algúns aspectos culturais visibles e a costumes, valores e actitudes moi básicos e evidentes 
sobre aspectos propios da súa idade nos países francófonos. 

-Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e significativas nos costumes cotiáns entre os países 
francófonos 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 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: vida persoal, escolar e social dos alumnos. 

Identificación persoal, vivenda, actividades básicas, familia e amigos, traballo e tempo libre, alimentación e saúde, 
educación e estudo, transprote, tempo meteorolóxico... 

-Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais, e léxico sobre temas relacionados con  
contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua francesa. 

ESTÁNDARES TEMP 

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

Anual 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua francesa 
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito e amosa respecto polas  diferenzas 
culturais que poidan existir. 

Anual 

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. 

Anual 

SLEB5.4. Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

Anual 

 

3º ESO. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS E 
SOCIOCUTURAIS DA LINGUA FRANCESA 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Falar da volta ao colexio, comentar o horario e relacionarse cos compañeiros. Falar de  
gustos e hábitos. Presentar e describir alguén. Falar da personalidade. Insistir e enfatizar. 
Participar nun casting. Contar anécdotas do pasado. 

GRAMÁTICA Presente e passé composé afirmativo e negativo e con verbos. pronominais. Elementos 
interrogativos (pronomes e adverbios). Il est/Elle est / C'est. Xénero dos adxectivos. 
Pronomes relativos qui, que. Preposicións de lugar con nomes de cidades e países. A 
negación: rien, jamais. Adverbios de intensiadade: pas du tout, un peu, assez, très, 
beaucoup. 

VOCABULARIO Sentimentos. Vida cotiá: colexio, actividades extraescolares, gustos. Países e  
nacionalidades. Adxectivos de personalidade: cualidades e defectos. Signos do zodíaco. 
Roupa e accesorios. Expresión da cronoloxía. 

SONS 
E GRAFÍAS 

Entonacións da lingua francesa. Os sons 

e as súas correspondencias gráficas, especialmente é, ée, és, ées, er, ez. 

 



 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

O colexio en Francia. Algúns poetas franceses do século XX. Ultramar: A illa da Reunión. 
A Francofonía. A moda. Roupa de hoxe na historia. Obradoiro de escritura: busca dun 
correspondente e contar unha viaxe. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Expresar sensacións e emocións. Facer recomendacións. Opinar e falar sobre o futuro do 
planeta e os proxectos persoais. Falar da alimentación alternativa (insectos) e da 
necesidadede alimentos no mundo. Orientarse nunha cidade e describir lugares. 
Preguntar e indicar o camiño. Construír unha narración en pasado. 

GRAMÁTICA A obriga: il faut, devoir. A necesidade: avoir besoin de. Futuro simple. Imperfecto e passé 
composé. Pronome y. 

VOCABULARIO Sensacións e emocións. Expresións da opinión. Expresións de tempo (pasado e futuro). A 
cidade. Preposicións de lugar. 

SONS 
E GRAFÍAS 

Os sons 

e as súas correspondencias gráficas, especialmente ces, ses, c'est, quel(s), quelle(s) 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Ecoloxía e alimentación. A cidade de Marsella. Arte e literatura en Provenza. Obradoiro 
de escritura: redactar un sondeo e escribir unha postal. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN Falar das tarefas domésticas e dos pequenos servizos. Expresar enfado e indignación. 
Expresar a frecuencia. Agradecer. Explorar o universo dixital. Participar nun xogo de 
televisión. Comparar obxectos. Falar do tempo pasado e dos recordos de infancia 

GRAMÁTICA A negación: plus, personne. Combinación de verbos e pronomes persoais COD e COI. 
Comparativo e superlativo. Imperfecto. 

VOCABULARIO As tarefas domésticas. As relacións persoais. A frecuencia. As redes sociais. As 
ferramentas dixitais. Expresións temporais (pasado). A escola do pasado. 

SONS 

E GRAFÍAS 

Os sons 

e as súas correspondencias gráficas, especialmente a, as, à, ais, ait, aient. 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 

Actuar para axudar aos demais: axuda humanitaria, asociacións de xoves. A arte da 
palabra onte e hoxe: dos bardos aos regueifeiros e rapeiros. 

 

 
 

5.2. Grao mínimo de consecución 

Para que os alumnos acaden a competencia en comunicación lingüística en 2ª lingua 
estranxeira FRANCÉS sería necesario que se considerasen acadados todos os estándares 
enumerados máis arriba. Sen embargo, a aprendizaxe dunha 2ª lingua estranxeira na nosa 

Comunidade Autónoma supón que sexa a cuarta lingua obxecto de estudo para os alumnos 
e, polo tanto, unha dificultade engadida ao seu proceso de adquisición das competencias 

básicas. Cremos que é necesario sinalar neste apartado os estándares de aprendizaxe 
que consideramos prioritarios e que ditos estándares deben supoñer o grao mínimo de 
consecución esixido para cada nivel. Priorizamos os estándares referidos á comprensión 

oral e escrita, especialmente nos primeiros niveis, e á actitude positiva con respecto á 
aprendizaxe da lingua e á comprensión da cultura francófona. 

 
 

5.2.1. 1º ESO 

Dos vinte estándares de aprendizaxe para o nivel de primeiro de ESO de 2ª lingua 
estranxeira FRANCÉS, consideramos que deben ser acadados, polo menos, os prioritarios 

que se citan a continuación e que terán un peso do 50% sobre o valor total de estándares: 



 

✗ Amosa unha actitude positiva no uso da lingua francesa en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala 

✗ Comprende preguntas básicas, frases e expresións moi sinxelas e habituais, sobre 

asuntos persoais ou educativos, articuladas de xeito pausado e coidadoso e coas 
repeticións precisas 

✗ Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa ou das que é testemuña a través de medios audiovisuais, que traten sobre 
temas familiares ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

✗ Comprende con fluidez textos adaptados de estrutura moi sinxela relativos a temas 
próximos e do seu interese 

✗ Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade 

léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas, e 
iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

✗ Utiliza adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico moi básicos e 
traballados previamente nas diferentes situacións comunicativas 

✗ Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece 

contacto social elemental e intercambia información moi básica sobre aspectos 
persoais e temas cotiáns tratando de entender e facerse entender 

✗ 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 nivel escolar 

 
 

5.2.2. 2º ESO 

Dos vinte e dous estándares de aprendizaxe para o nivel de segundo de ESO de 2ª lingua 
estranxeira FRANCÉS, consideramos que deben ser acadados, polo menos, os prioritarios 

que se citan a continuación e que terán un peso do 50% sobre o valor total de estándares: 

✗ Amosa unha actitude positiva cara o uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

✗ Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas 

e temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula. 

✗ Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares 

✗ 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 temas comúns axeitados a 
súa idade e o seu nivel escolar. 

✗ Participa en conversas informais breves básicas, cara a cara, e reacciona 

adecuadamente para establecer contacto social elemental, intercambiar información 
básica, manifestar os seus gustos, facer invitacións e ofrecementos elementais e 
pedir e dar indicacións moi básicas. 

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

✗ Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos, próximos á súa 
idade e á súa experiencia. 



 

✗ 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. 

✗ Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas e 
persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

✗ Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
francesa no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa 

respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais. 
 

 

5.2.3. 3º ESO 

Dos vinte e tres estándares de aprendizaxe para o nivel de terceiro de ESO de 2ª lingua 

estranxeira FRANCÉS, consideramos que deben ser acadados, polo menos, os prioritarios 
que se citan a continuación e que terán un peso do 50% sobre o valor total de estándares: 

✗ Persevera no proceso de compresión, axustándoo ás necesidades das tarefas, e trata 

de mellorar empregando coñecementos e experiencias previas e observando 
elementos paralingüísticos e contextuais para deducir intencións comunicativas, 
sacar conclusións sobre o contido e inferir o que non comprende. 

✗ Entende os puntos principais de mensaxes orais ben articuladas relacionadas con  

transaccións e xestións cotiás e estruturadas nas que se utilizan  frases feitas e 
estruturas sinxelas previamente traballadas. 

✗ Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi  breves 
en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, con 
parte da mensaxe constituída por números, nomes, ilustracións e títulos. 

✗ Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do 
seu interese relendo, se o precisa, as seccións difíciles. 

✗ Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos 

fonéticos que distinguen fonemas e persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

✗ Participa en conversas informais breves e sinxelas, cara a cara, telefonicamente ou 

por medios técnicos, para intercambiar opinións, dar ou pedir información, indicar ou 
recibir instrucións, pedir ou ofrecer algo e discutir a posta en marcha de tarefas 
conxuntas expresando acordo e desacordo de xeito moi básico, seguindo normas 
de cortesía básicas e tratando de facerse entender. 

✗ Escribe textos breves de tipoloxía diferente relacionadas con actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e as normas de cortesía 
elementais e fai unha presentación do texto limpa e ordenada. 

 
 

5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe dunha lingua moderna e a cantidade e 
variedade de actividades nas que terá que participar activamente o alumno (participación  

que será diaria naqueles grupos de número reducido e o máis frecuente posible nos máis 
numerosos), a técnica avaliadora que aplicaremos sistematicamente será a observación e 
rexistro do traballo realizado diariamente. Os alumnos elaborarán cadernos e/ou cartafois 



 

persoais que deben recoller ordenadamente o seguinte: o resumo dos contidos traballados 
e das actividades orais realizadas, o material complementario que se lles vaia entregando, 
debidamente completado e corrixido, o libro e o caderno de exercicios coas actividades 

debidamente realizadas e corrixidas, así como os documentos orais e escritos creados polos 
alumnos nos diferentes soportes. Todos estes documentos serán revisados polo profesor 

de xeito sistemático e terase en conta que estean completos, claros, ordenados e limpos, 
ademais de cumprir coas condicións que cada un deles requira pola súa tipoloxía. Da 
valoración deles que se faga, e que será coñecida en todo momento polo alumnado, 

deixarase constancia no caderno do profesor, así como das actividades e traballos dos 
alumnos que se corrixan de xeito personalizado. Tamén se deixará constancia da valoración 

daquelas intervencións orais que se fagan na clase das que non queda rexistro físico. 
 
Proporanse ademais probas obxectivas co fin de os alumnos se obriguen a facer unha 

recapitulación dos contidos e a reflexionar sobre eles, como paso previo a súa asimilación. 
Consideramos que sen esta reflexión persoal e autónoma, que será máis sistemática e 

profunda, non se completará o proceso de aprendizaxe. Estas probas obxectivas serán do 
mesmo tipo que as actividades realizadas e adecuadas a cada un dos estándares, xa que 
deberán avaliar todas as competencias, especialmente a comunicación lingüística nas 

súas catro destrezas: comprensión e produción orais e escritas. 
 

 

5.4. Criterios de cualificación do alumnado 

Dado que a a lingua francesa aparece no currículo dos alumnos deste Centro só como 2ª 
lingua estranxeira e que é para todos eles a cuarta lingua obxecto de estudo, este 
Departamento considera que non é tan importante a perfección lingüística que os alumnos 
poidan acadar coma unha actitude positiva cara a esta materia e cara as linguas 

estranxeiras en xeral, así como o manexo dos procedementos básicos . Por iso terán un 
gran peso os estándares de avaliación relacionados coas actitudes e a realización das 

tarefas básicas, que se concretan do xeito seguinte: 

✗ a participación activa en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter 
oral ou escrito, con dedicación e interese 

✗ a realización de tódalas tarefas encomendadas, sexa dentro da aula, fóra dela ou a través 
da plataforma virtual que empreguemos habitualmente 

✗ a elaboración manual ou por medios telemáticos de documentos (pósters, mapas, contos, 

adiviñanzas, poemas, presentacións ...) en lingua francesa coidando forma e contido 

✗ a memorización de frases, trabalinguas, pequenos poemas, cancións, etc. e súa 
exposición oral, sexa de xeito presencial ou en gravacións de audio e/ou vídeo 

✗ a elaboración dun caderno persoal de traballo que recolla polo miúdo as actividades 
realizadas, así como o material proporcionado polo profesor ou elaborado polo alumno 

✗ a boa conservación do material complementario que o profesor vai entregando ao longo 

do curso e tamén do que o propio alumno elabora en cada unha das actividades 
realizadas 

✗ a orde e a limpeza na realización das actividades escritas, así como o interese por corrixir 
axeitadamente tódolos fallos que se detecten 

✗ a orde, o respecto aos demais, o entusiasmo e o desexo de superar as dificultades 
lingüísticas na realización de actividades orais 

✗ o esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na aula e en todas e cada unha 
das actividades encomendadas 

✗ o interese por comprender a cultura que repousa na lingua francesa e o respecto aos 
modos de vida alleos, sobre todo os relacionados coa Francofonía 



 

✗ o interese por superar as dificultades de comunicarse nas linguas estranxeiras 

 
A valoración de todos estes elementos farase ao longo de cada trimestre, principalmente 

a partir da observación directa e do traballo diario, sexa na clase ou a través da plataforma 
virtual, tal como se indica no apartado anterior. Farase a media aritmética de todas a notas 
recollidas deste xeito, co que se obterá o 30% da cualificación. 

Das probas obxectivas adaptadas aos estándares mencionados máis arriba obteremos o 
70% da cualificación. Realizarase, como mínimo, unha proba escrita e outra oral en 

cada trimestre e farase a media aritmética entre elas. 

A cualificación das probas e traballos faise sobre 10 polo que, unha vez calculadas as 
medias aritméticas de cada apartado, realizamos as regras de tres correspondentes (no 1º, 

multiplicamos a nota obtida por 0,3; no 2º, multiplicamos a nota obtida por 0,7) e sumamos 
os resultados. O número obtido, sen redondeo no caso de ser decimal, é a nota final  

trimestral. Por exemplo: 

 

1ª Avaliación 
 

 TRABALLO DIARIO (30%) PROBAS (70%) 

NOTAS 5 6 4,5 8,75 7 5,5 8 

MEDIA 
ARITMÉTICA 

Sumamos as notas e dividimos entre 5 

6,25 
Sumamos as notas e dividimos entre 2 

6,75 

PORCENTAXE Multiplicamos o resultado por 0,3 

1,8 
Multiplicamos o resultado por 0,7 

4,7 

NOTA TOTAL Sumamos as porcentaxes dos dous apartados 

6,5 

NOTA FINAL 
TRIMESTRAL 

O número enteiro obtido sen redondeo 

6 

 
Se se constata que algún alumno realiza algunha proba ou traballo de xeito fraudulento, 

esa proba ou traballo cualificarase cunha nota de cero, que será a que se empregue para 
facer a media no apartado que corresponda. 

A avaliación da materia é continua, polo que, non se realizarán probas de recuperación. 

A nota final de curso obtense facendo a media aritmética das tres avaliacións, tomando 
en cada unha delas o número enteiro ou decimal obtido no seu momento ao sumar as 

porcentaxes dos dous apartados. Unha vez feita a media,   farase o redondeo ao número 
enteiro superior, se o resultado é un número decimal igual ou superior a 0,5. Para obter 

unha cualificación final positiva, debe obterse unha nota final de 5 ou máis, despois de 
aplicar os criterios anteriores. Por exemplo: 

 
 1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

NOTA FINAL 
TRIMESTRAL 

(sen redondeo) 

6 7 6 

NOTA TOTAL 
TRIMESTRAL 

6,5 7,2 6,8 



 

MEDIA ARITMÉTICA Sumamos as notas totais (6,5 + 7,2 + 6,8) e dividimos entre 3 
6,8 

NOTAL FINAL 
DE CURSO 
(con redondeo) 

Redondeamos ata o numero enteiro superior (+ de 0,5) 

7 

 

Se algún alumno non supera a materia en xuño, poderá presentarse á convocatoria 
extraordinaria de setembro. Para superar a materia en setembro deberá obter unha 

nota de 5 ou máis na proba obxectiva proposta. 

 

 

6. METODOLOXÍA 

Dado que o obxectivo último do proceso de ensino-aprendizaxe é a consecución das 
competencias básicas, debemos empregar unha metodoloxía constructivista, na que 

aprender significa construír os novos coñecementos a partir dos que xa se teñen, poñendo 
en práctica estratexias e actitudes, e ensinar significa escoller contidos e actividades 

significativas para os alumnos e guialos na construción do seu propio coñecemento. A 
transversalidade, o dinamismo e o carácter integrador son tamén elementos fundamentais 
da aprendizaxe por competencias e serano tamén nesta programación. Así pois, todo o 

noso traballo desenvolverase segundo os seguintes principios metodolóxicos: 
 

✗ Teranse en conta os coñecementos previos dos alumnos, así como o seu 

desenvolvemento psicolóxico e cognitivo, os seus intereses, as súas circunstancias 
persoais e familiares e as características do seu entorno 

 
✗ Atenderase á diversidade deseñando actividades con distintos graos de dificultades 

e que respecten o ritmo de aprendizaxe de cada alumno, con especial  atención aos 
alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), aos de altas 
capacidades intelectuais ou que xa teñan coñecementos profundos da materia e aos 
que teñen condicións persoais e escolares especiais. 

 

✗ Contextualizaranse tódalas propostas, poñéndoas en relación coa realidade 

académica e persoal do alumnos, coas sociedade na que se desenvolve e coas 
sociedades e culturas que está a descubrir a través da Francofonía, prestando 
especial atención as temáticas transversais que favorezan o desenvolvemento 
persoal e social dos alumnos 

 

✗ Potenciarase a aprendizaxe significativa e funcional, favorecendo que o alumno 

relacione os novos coñecementos cos que xa tiña, constrúa novos coñecementos e 
os aplique noutras situacións académicas e persoais 

 

✗ Favorecerase a aprendizaxe conxunta dos contidos de todos os bloques, 

procurando que haxa un equilibrio entre eles, que a súa presentación sexa 
estruturada, lóxica e coherente e que se relacionen cos das outras materias, 
especialmente coas lingüísticas. 

 



 

✗ Proporase o emprego de recursos variados tanto para a busca e elaboración de 
información como para a realización das diferentes tarefas, dando especial 
importancia ás novas tecnoloxías e aos medios de comunicación (TIC) 

 
✗ Favorecerase a realización de proxectos de traballo multidisciplinares que 

impliquen varias competencias, especialmente aqueles que se propoñen a nivel de 
centro e que están relacionadas coas celebracións e coa campaña de lecto- escritura 
creativa e investigación que propón cada ano a biblioteca 

 

✗ Propiciarase a creación dun clima adecuado na aula para que se produzan de xeito 
fluído e respectuoso os intercambios de ideas, as exposicións e o traballo en  xeral 

 

✗ Proporase traballo individual e en grupo fomentando a iniciativa persoal e a 

autonomía, a confianza nas propias capacidades, a rigorosidade, a eficacia e a 
reflexión crítica, así como a cooperación e o respecto aos demais 

 

✗ Potenciarase a participación activa do alumno no seu proceso de aprendizaxe para 
que constrúa os seus propios coñecementos e atope sentido ao que aprende, tanto 
na escola coma  no seu entorno 

 
✗ Reservarase ao profesor o papel de guía e mediador, que analiza as necesidades 

de cada alumno e deseña o programa que precisa, avaliándoo a medida que se 
pon en práctica e modificándoo cando sexa preciso 

 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Tal como sinalamos no capítulo 1 desta programación, o Departamento de Lingua francesa 
xa non conta cunha aula-obradoiro á que se achega cada grupo diariamente para realizar 
as actividades, senón aulas-grupo ás que se despraza a profesora. Os recursos 

complementarios en soporte físico son de utilización dificultosa, especialmente nestes 
momentos de crise sanitaria, polo que a Aula Virtual é o noso apoio fundamental. Nela 

atópase todo o material en soporte virtual (libro de texto, caderno de exercios e fichas de 
traballo), así como outra documentación audiovisual complementaria, polo que servirá de 
apoio no ensino presencial e de plataforma de todo o proceso no caso de que teñamos que 

adoptar o ensino a distancia (non presencial ou semi-presencial). Os proxectores e 
pantallas que hai en todas as aulas e o ordenador do Departamento permiten utilizar a Aula 

Virtual de xeito conxunto, especialmente co alumnado de 3º e 4º de ESO, que non ten 
ordenadores propios. O alumnado de 1º e 2º de ESO, que participa no proxecto EDIXGAL, 
tamén podería acceder de xeito individual durante as clases, se o considerásemos 

necesario, aínda que este Departamento prefire reservar estas ferramentas para o traballo 
persoal nos fogares. O Centro conta tamén cunha aula de informática con vinte postos que 

poderiamos empregar en caso necesario. 
 
Propoñemos tamén a utilización dun manual de traballo para cada nivel, en soporte papel, 

xa que consideramos que é moi importante para os alumnos contar cunha guía que lles 
permita, por unha parte, ter unha visión global do que se quere conseguir ao longo do curso 

e, por outra, achegarse de xeito autónomo aos diferentes compoñentes lingüísticos e 
socioculturais da lingua francesa, sen depender excesivamente da tecnoloxía. Os manuais 
elixidos son os seguintes: 

 



 

 

CURSO MANUAL EDITORIAL 

1º ESO Parachute 1 (Livre + Cahier d'exercices) Santillana 

2º ESO Parachute 2 (Livre + Cahier d'exercices) Santillana 

3º ESO Parachute 3 (Livre + Cahier d'exercices) Santillana 

 

A elección destes manuais ten en conta tres feitos fundamentais:  

1º) A adecuación do material de traballo as esixencias da LOMCE e a continuidade necesaria 
con respecto ó traballo desenvolvido no curso inmediatamente anterior. 

2º) Os coñecementos previos dos alumnos, o nivel no que se encontran e a idoneidade dos 
manuais elixidos para desenvolvemento eficaz do proceso de aprendizaxe. 

3º) O material complementario en soporte físico e virtual que ofrece a editorial e que 

consideramos útil e motivador:   libro e caderno virtuais que facilitan un percorrido áxil  polos 
contidos e actividades, correccións interactivas, ferramentas para personalizar as sesións, 

vídeos e documentos sonoros variados, así como xogos, cancións, imaxes , fichas 
interdisciplinares, etc. 

Agora ben, como o Departamento é consciente de que ningún libro de texto responde en  

todo momento ás necesidades de ensino-aprendizaxe de todos os alumnos, utilizará o 
método como fío condutor eliminando aquelo que non considere necesario e/ou 

completando as carencias con outro material xa existente no mercado ou preparado 
expresamente polo Departamento, procurando que sexa o máis auténtico posible, é dicir, 
sacado de revistas, estudios, publicidade, televisión, radio, cine, etc. A utilización 

sistemática das TICS en tódolos niveis permitiranos contar, tamén, cun amplo abano de 
materiais lingüísticos e extralingüísticos que reforzará o traballo en prol das competencias 

básicas e permitirá crear documentos de tipoloxía diferente en soportes diversos. A 
elaboración de documentos por parte dos alumnos tamén será máis variada xa que 
utilizarán soportes distintos. 

 

 
 

8. ACTIVIDADES 

8.1. Tipoloxía e secuenciación 

A adquisición da competencia en comunicación lingüística esixe un rol activo por parte 
dos alumnos, polo que as actividades do profesor dentro da aula serán as de un guía, é 
dicir, proporá o traballo a desenvolver, enfocándoo segundo as necesidades, facendo as 
aclaracións necesarias e motivando ós alumnos. As explicacións reduciranse ó mínimo, 

xa que pretendemos que os alumnos deduzan as regras de funcionamento a partir da 
práctica diaria. 

O alumno non terá nunca un papel pasivo, xa que as interaccións profesor/alumno e 
alumno/alumno serán continuas co fin de poñer en práctica tódalas situacións de 
comunicación nas que se insiren os diferentes contidos. Estas situacións reflectirán tanto 

o nivel oral da comunicación, coma o escrito, e irán encamiñadas ao traballo de 
comprensión e produción de mensaxes, estarán interrelacionadas e serán de dificultade 

progresiva, ademais de variadas e motivadoras. No presente curso teremos en conta a 
situación de crise sanitaria para que as interaccións sexan seguras e non poñan a ninguén 
en perigo, podendo trasladalas á Aula Virtual, cando o consideremos oportuno. 



 

A primeira actividade que se levará a cabo en cada lección será a de sensibilizar os alumnos 
cos contidos que van tratar, empregando recursos lingüísticos e non lingüísticos. Despois 
estudaranse os documentos nos que aparecen eses novos contidos, sistematizaranse a 

partir da reflexión conxunta e fixaranse con exercicios sistemáticos que abrirán o camiño 
para a realización de outros de carácter menos dirixido e máis creativo, onde o alumno 

deberá combinar o que vén de aprender co que xa ten adquirido anteriormente. 

 

A práctica oral do tódalas estruturas será o primeiro paso de todo traballo e a escrita 
aparecerá posteriormente, pero en ningún caso se realizará unha sen a outra. 

As actividades que se realizarán serán do tipo seguinte: 

✗ Escoita de documentos sonoros procedentes de diferentes fontes (diálogos e 

narracións preparados con fins pedagóxicos, cancións, gravacións de radio e 
televisión, documentos extraídos da Internet, etc.) 

✗ Escoita e visualización de documentos audiovisuais diversos (vídeos preparados con 
fins pedagóxicos, publicidade, recortes de películas, etc.). 

✗ Recollida de diversas informacións a partir dos documentos sonoros e verificación  da 
comprensión. 

✗ Dramatizacións e xogos de rol para poñer en práctica distintas situacións 
comunicativas, na aula ou na plataforma virtual 

✗ Lectura de documentos de índole diversa e extracción de información global e/ou  

específica. 

✗ Elaboración de mensaxes de todo tipo a nivel escrito que irán desde completar 
enunciados ata crear todo o documento. 

✗ Realización de exercicios estruturais de todo tipo (relacionar enunciados, completar 

con vocabulario e/ou elementos gramaticais, facer preguntas e/ou responder, elixir 
a resposta correcta, etc.) 

 
En canto á dinámica de grupo poderán facerse traballos en parella ou en pequeno grupo, 

pero tamén utilizar o grupo medio ou o gran grupo. 
 

 

8.2. Actividades de reforzo e ampliación 

Se no desenvolvemento do traballo diario se observa que algún alumno presenta 
dificultades para adquirir os contidos propostos ao grupo-clase, prepararanse actividades 
de recuperación que servirán de reforzo aos demais. Se, polo contrario, algún alumno 

destaca pola súa rapidez na adquisición dos contidos, proporánselle actividades de 
ampliación que atendan as súas necesidades. 

 
 

8.3. Actividades de recuperación da materia pendente: tipoloxía e 

organización 

A lingua francesa é unha materia optativa en 3º de ESO e 4º de ESO, polo que pode ser 
considerada como materia de contido progresivo se os alumnos se matriculan nela ou  como 
materia de contido non progresivo, no caso contrario. Xeralmente os alumnos que non 
acadan unha cualificación positiva, escollen outra opción, pero tamén hai algúns que 

deciden continuar coa materia. Así pois, o xeito de recuperar e avaliar a lingua francesa 
cando é unha materia pendente ten que ter en conta este feito. 

 



 

Cando o alumno coa materia pendente siga matriculado nela (materia de contido 
progresivo), considerarase que a supera se acada unha cualificación positiva no curso. Se 
non fose así, terase en conta a avaliación continua que se practicou durante o ano para 

decidir se alcanzou ou non os obxectivos fixados para a materia pendente. Se se 
observasen graves deficiencias na adquisición de contidos básicos, prepararanse 

actividades de recuperación e reforzo que serán corrixidas e avaliadas de xeito 
individualizado ao longo do curso, podendo realizarse probas obxectivas específicas para 
determinar se se vai superando a materia. 

 

Para aqueles alumnos que non estean matriculados en lingua francesa (materia de contido 

non progresivo), pero teñan pendente a do ano anterior, adoptaremos o protocolo acordado 
pola maioría do profesorado da ESO e que se resume do xeito seguinte: 

 

• No mes de outubro, e conforme o calendario establecido pola xefatura de estudos, 
o departamento elaborará un caderno/guía co material, actividades e indicacións que 

permitan o seguimento e recuperación da materia. Este caderno será entregado ao 
alumnado xunto co calendario elaborado pola xefatura de estudos que recolla as 
datas de entrega das actividades propostas no caderno e da realización das probas 

obxectivas. 
• A materia será dividida en dúas partes, especificando os contidos de cada unha 

delas, que serán recollidos nos cadernos/guías que os alumnos entregarán ao Xefe 
de Departamento á volta das vacacións de Nadal e de Semana Santa. Est as 
actividades serán revisadas e suporán o 20% da nota da cada parte da materia. 

• De cada parte da materia realizarase unha proba obxectiva, unha en Xaneiro- 
Febreiro, e outra en Abril, que suporá o 80% da nota final de cada unha das partes. 

• Se un alumno ten unha cualificación positiva en cada unha das partes, terá 
recuperada a materia pendente. 

• Cando un alumno teña unha das partes ou as dúas cunha cualificación negativa, 

poderá recuperala na convocatoria de pendentes de Maio se acada unha 
cualificación de cinco ou máis sobre dez. 

• O alumno que non recupere a materia pendente na convocatoria de Maio, deberá 
presentarse á convocatoria extraordinaria de Setembro con toda a materia. 

• Os alumnos do PMAR recuperarán a materia pendente de lingua francesa se 

superan cunha cualificación positiva o ámbito socio-lingüístico. 
 

A falta de dispoñibilidade horaria por parte do profesorado impide que se impartan 
clases específicas de recuperación para estes alumnos non matriculados na materia, pero 
buscaranse momentos para atendelos debidamente. 

 

8.4. Actividades complementarias e extraescolares 

Debido a que continuamos nunha situación sanitaria delicada, non podemos confirmar 

ningunha saída cultural relacionada coa materia de francés. Sen embargo, se se presentara 
a ocasión de facer algunha saída cultural pola zona, como por exemplo, a asistencia a unha 
proxección cinematográfica relacionada co mundo francófono; a asistencia a unha obra 

teatral; a visita a museos, exposicións ou calquera outra manifestación que se considere 
relacionada coa materia e que sexa programada por algún organismo ó longo do curso, non 

se dubidará en levala a cabo, previa aceptación por parte dos órganos colexiados do 
Centro. Tamén se intentará colaborar con outros Departamentos, co fin de atopar algunha 
actividade interdisciplinar complementaria ou extraescolar. 

 



 

 

8.5. Actividades relacionadas con Proxecto Lector do Centro 

✗ Lectura e itinerarios lectores: Non propoñemos itinerarios lectores con libros de 

lectura obrigatoria en 2ª lingua estranxeira FRANCÉS en ningún curso, xa que 
cremos que, cando o nivel lingüístico non é alto, é máis apropiado fomentar o gusto 
pola lectura con textos curtos e variados adaptados aos coñecementos dos 
alumnos, como bandas deseñadas, diálogos, anuncios, trabalinguas, cartas, postais, 
entrevistas, notas informativas, pequenos artigos, etc. As actividades que 
realizaremos serán as seguintes: 

 

▪  Lectura en voz alta no grupo clase diariamente 
▪  Lectura individual e silenciosa no grupo e fóra da aula 

▪  Identificación de ideas principais e secundarias 
▪  Elaboración de esquemas e resumos 
▪  Redacción de textos variados segundo o modelo traballado 

 

✗ Escritura creativa e informativa: Fomentaremos a escritura creativa e a elaboración 

de documentos informativos proporcionando modelos e ferramentas lingüísticas 
axeitadas e propoñendo buscas de información guiadas e sinxelas en diferentes 
páxinas web. Solicitaremos aos alumnos que creen documentos propios en soportes 
diversos empregando a imaxinación ou a rigor científico, segundo o tipo de 
documento que estean a elaborar. As actividades que real izaremos son as 
seguintes: 

 
▪  Busca de información guiada na web relacionada cos contidos 
▪  Extracción de información precisa segundo as consignas dadas 

▪  Elaboración de documentos máis ou menos complexos segundo o nivel: 
fichas, cuestionarios, decálogos, informes, paneis, gravacións... 

 

✗ Proxectos de investigación: Proporemos en cada nivel un proxecto de investigación 

sobre aspectos socio-lingüísticos e culturais da Francofonía que implique o manexo 
de documentación variada, a selección de información e a elaboración dun informe 
escrito e/ou audiovisual, así como unha exposición ao grupo clase. 

 
 

8.6. Actividades interdisciplinares e de Centro 

✗ Hora de ler: Proporase material de lectura diverso para que os alumnos poidan  facer 

uso del na Hora de Ler, se así o desexan: contos, bandas deseñadas e poemas e 
narracións adaptadas en francés ou material relacionado coa francofonía editado 
nas linguas maternas dos alumnos. 

 

✗ Tema da biblioteca: Proporemos documentos que poñan en relación a lingua 

francesa e a Francofonía co tema da biblioteca, como por exemplo a obra Expedición 
aos continentes, xa que o tema é de gran interese para este departamento xa que a 
lingua e cultura francesas están presentes en todo o mundo e poderemos profundar 
no coñecemento dos países e das culturas francófonos. 

 
✗ Celebracións: Participaremos en aquelas que nos permitan empregar a lingua 

francesa como vehículo e a Francofonía como referente: día contra a violencia de 
xénero, día da muller, día do libro... 

 



 

 

8.7. Actividades relacionadas co Plan TICs do Centro. 

Realizaremos diversas actividades para propiciar a adquisición da competencia dixital, 
imprescindible no momento en que o ensino non poida ser presencial, especialmente as 
relacionadas co manexo da Aula Virtual e as súas ferramentas. Outras actividades que 

desenvolveremos neste e nos outros niveles son as seguintes: 
 

✗ Utilizaremos o material en soporte dixital proporcionado pola editorial Santillana. 

✗ Accederemos á aula virtual para consultar material complementario e enlaces de 
interese e para empregar diferentes ferramentas (tarefas, foros, chats, probas...). 

✗ Realizaremos actividades de sistematización lingüística en liña. 

✗ Empregaremos material audiovisual virtual. 

✗ Buscaremos información na web e elaboraremos documentos en soporte virtual. 

 
 

9. AVALIACIÓN INICIAL E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A lexislación educativa actual prevé que os alumnos con necesidades educativas especiais 

poidan estar exentos de cursar unha segunda lingua estranxeira, polo que non é doado 
atopar esta situación na clase de lingua francesa. Aínda así, a homoxeneidade dos grupos 
non é total, xa que podemos atopar alumnos con grandes capacidades e outros con ritmos 

de aprendizaxe lentos ou condicionados por minusvalías ou afeccións diversas, así como 
diferenzas socio-culturais, lingüísticas e de intereses. Para detectar e atender debidamente 

a diversidade aplicaremos, pois, varias medidas, sendo a primeira a realización dunha 
avaliación de diagnóstico ou inicial para determinar o grao de adquisición das 
competencias básicas, especialmente a competencia en comunicación lingüística nas 

linguas maternas nos primeiros cursos e tamén na lingua francesa nos seguintes, e as 
necesidades específicas dos alumnos. Unha vez obtidos os datos, as actuacións que 

levaremos a cabo son as seguintes: 

✗ adaptación dos contidos e das actividades ás necesidades de cada alumno, 
cambiando, se é preciso, secuenciación, tipoloxía e materiais de apoio; 

✗ planificación dunha avaliación acorde coas adaptacións feitas; 

✗ valoración das actuacións e da súa idoneidade e reelaboración das medidas cando 
sexa necesario. 

 
 

 

10. TRANSVERSALIDADE 

Segundo indica a LOMCE a transversalidade é un dos piares da aprendizaxe por 

competencias e non debe obviarse en ningunha materia. As linguas teñen un compoñente 
socio-cultural importante e amosan unha maneira de entender o mundo, polo que a 

transversalidade é inherente a elas. 

Así pois e tal como sinalamos en capítulos anteriores, prestaremos especial atención á 
comprensión lectora, á expresión oral e escrita, á comunicación audiovisual, ás tecnoloxías 

da información e da comunicación e aos elementos clave dunha interacción social 
igualitaria, tolerante e solidaria. 



 

A participación nas actividades de Centro en relación coas diferentes celebracións (Día 
contra a violencia de xénero, Día da muller traballadora, Día da Paz, Día do Libro, Día das 
Letras Galegas, etc.) facilitará o traballo arredor dos valores que sustentan as sociedades 

democráticas: liberdade, xustiza, igualdade, respecto aos dereitos humanos... Estes e 
outros temas transversais relacionados co benestar persoal e o medio ambiente como os 

hábitos saudables (alimentación, deporte...) ou as actitudes ecolóxicas, serán tratados a 
partir de documentos diversos tamén utilizados no proceso de adquisición da competencia 
en comunicación lingüística, que é o noso obxectivo último. 

 

 

11. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

A nosa tarefa como docentes non estaría completa se non reflexionásemos sobre ela á 
vista das necesidades dos nosos alumnos, das decisións que tomamos para satisfacelas 
e dos resultados acadados. Para coñecer mellor as fortalezas e debilidades da nosa 

proposta pedagóxica e actuar en consecuencia debemos, pois, valorar os seguintes 
indicadores de logro do proceso de ensino e a práctica docente e farémolo do xeito 
seguinte: 

 

PROCESO DE ENSINO 1 2 3 4 5 

Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación á realidade do alumnado 

Grao de desenvolvemento das competencias básicas que inclúe a avaliación da materia 

Coherencia da metodoloxía empregada cos obxectivos previstos 

Pertinencia e efectividade das medidas de atención á diversidade 

Grao de desenvolvemento das aprendizaxes previstas por parte do alumnado 

Grao de desenvolvemento da programación docente 

Grao de coordinación entre o profesorado 

Resultado global da avaliación dos grupos de alumnos 
 
 

PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 5 

Danse explicacións xerais para o grupo clase      

Ofrécense explicacións individualizadas para atender ás necesidades específ icas do 
alumnos 

     

Propóñense tarefas atendendo á diversidade      

Elabóranse probas atendendo ás necesidades educativas específ icas      

Utilízanse diferentes estratexias metodolóxicas en función das necesidades      

Combínanse as tarefas individuais e en grupo      

Fanse propostas de traballo para a adquisición de todas as destrezas lingüísticas      

Empréganse as TICs no proceso de ensino-aprendizaxe      

Trabállanse os temas transversais vinculados a cada estándar      

Ofrécense con rapidez e dilixencia as correccións dos traballos e probas      

Coméntanse e analízanse cos alumnos as correccións de traballos e probas      



 

Facilítaselle ao alumnado o tempo e espazo para a ref lexión sobre o proceso de ensino-
aprendizaxe. 

     

 

 

12. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN. 

Esta programación didáctica presenta unhas liñas mestras de actuación que poden ser 
cambiadas no momento mesmo en que se detecten disfuncións significativas. Faremos, 
polo menos, unha revisión trimestral a partir dos resultados obtidos polos alumnos e da 

reflexión sobre os indicadores de logro enumerados no capítulo anterior. No caso de que 
non se adecúe ao tempo dispoñible ou non responda ás necesidades dos alumnos faremos 
as modificacións oportunas que recolleremos nas Actas do Departamento e na Memoria 

final co fin de telas en conta no futuro. Teremos en conta os indicadores seguintes: 
 

 1 2 3 4 5 

Adecuación das unidades didácticas deseñadas ao currículo      

Adecuación da secuenciación e temporalización das unidades didácticas      

Adaptación do desenvolvemento da programación á secuenciación e 
temporalización propostas 

     

Adecuación das estratexias metodolóxicas empregadas      

Adecuación da secuencia de traballo na aula      

Adecuación do material didáctico empregado      

Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado      

Adecuación do plan de avaliación continúa deseñado      

Adecuación de plan de avaliación f inal      

Adecuación do plan de avaliación extraordinaria      

Adecuación do plan de recuperación de pendentes      

Adecuación das diferentes probas de avaliación aos estándares      

Adecuación das medidas de atención á diversidade      

Grao de desenvolvemento da programación das actividades extraescolares      

 
 
 

13. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN POLA CRISE 
SANITARIA DA COVID-19 

13.1.Plan de reforzo e recuperación das aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso 19-20 

Como na aprendizaxe dunha lingua estranxeira a maioría dos contidos vense de novo no 
nivel superior con maior profundidade, non imos dedicar moito tempo ao repaso. Porén e 
co fin de reactivar coñecementos e prepararnos para encarar con éxito a nova etapa, 
dedicaremos varias sesións ás seguintes: 

 



 

2º ESO A vestimenta. As actividades cotiás. A hora. O almorzo. O presente de indicativo 
dos verbos da 1ª conxugación, dos verbos pronominais e dalgúns verbos 
irregulares. Os artigos partitivos. 

3º ESO A casa. As preposicións de lugar para localizar no espazo. O presente de 
indicativo dos verbos da 2ª conxugación. O passé composé. 

4º ESO A comparación. A conxugación verbal (presente e passé composé). 
 

O alumnado de 1º de ESO non cursou lingua francesa na etapa anterior e empezamos 
desde nivel cero, polo que non procede realizar ningunha actividade de recuperación ou 

reforzo. 

 
 

13.2.Adaptación ao ensino a distancia (semi-presencial): metodoloxía, 

recursos e actividades 

 
Aínda que durante este curso non se prevé o ensino a distancia na modalidade non 

presencial, sempre pode haber casos nos que algún alumno teña que facer corentena e 
precise un ensino semi-presencial. Para isto, precísase certamente unha adaptación 
metodolóxica, e aínda que non se trata tanto de cambiar os principios metodolóxicos xa 

citados nesta programación, trátase máis ben de salientar a importancia dalgúns deles. Os 
tres criterios que, na nosa opinión, son fundamentais no ensino a distancia son os seguintes: 

• Potenciar a participación activa do alumnado no seu proceso de aprendizaxe para 
que constrúa os seus propios coñecementos. 

• Potenciar o papel de guía e mediador do profesorado para que o alumnado poida 

aprender a aprender e traballar do xeito máis autónomo posible. 

• Ter moi en conta a diversidade, non só en canto aos ri tmos de aprendizaxe e ás 

capacidades do alumnado, senón tamén en canto ás súas circunstancias persoais 
e familiares e aos medios con que conta. 

 

En canto aos recursos, en todos os niveis da ESO contamos con material de traballo en  
soporte físico: libro de texto e caderno de exercicios (Parachute 1, 2 e 3) e fichas de 
traballo elaboradas polo Departamento, que poden seguir utilizándose no ensino a 

distancia. Aquel alumnado que, por calquera causa, non dispoña deste material en soporte 
físico, pode acceder a el por medios telemáticos, xa que temos versións dixitais cedidas 

pola editorial Santillana ou polo profesorado. Estes recursos, xunto con outros moitos 
seleccionados polo Departamento, estarán publicados na AULA VIRTUAL do Centro, na 
sección DEPARTAMENTOS-FRANCÉS, nos curso creados especificamente para cada un 

dos niveis da ESO. 

Para que a conectividade non supoña un atranco na continuación do proceso de ensino- 

aprendizaxe, todas as propostas de traballo terán como referencia o material en soporte 
físico do que dispoñemos, de xeito que aqueles alumnos con medios tecnolóxicos máis 
deficientes non dependan excesivamente deles. Farase unha proposta de traballo semanal 

para o alumnado a través da Aula Virtual que pode fotografarse, descargarse ou 

simplemente ler para tomar notas e que, en caso de necesidade, podería facerse chegar 

por outros medios ao alumnado sen conectividade. Esta proposta remite ao material en  

soporte físico que se describe nesta programación. Para aqueles alumnos que teñen 



 

ordenador e acceso a Internet con ancho de banda suficiente, hai outros recursos 

complementarios no espazo virtual para que poidan utilizalos se o cren conveniente. 

En caso de que o proceso de ensino-aprendizaxe se realice de forma semi-presencial, 
este Departamento considera que o alumnado, cando teña que quedar na casa, debe 

realizar de xeito persoal o traballo que se lle propón durante os momentos presenciais, 
podendo recibir apoio a través de Aula Virtual se o precisa, con preguntas e respostas de 
mensaxería, utilización do foro de dúbidas e/ou do chat ou de calquera outro xeito que se 

determine, segundo as necesidades do alumnado. 

 
 

13.3. Atención ao alumnado sen recursos telemáticos 

Como xa sinalamos no apartado anterior, este Departamento traballa con material en  
soporte físico ao alcance de todo o alumnado, polo que a súa dependencia dos recursos 
telemáticos é menor que noutros casos. Todas as propostas de traballo teñen como 
referencia o material en soporte físico e o único que debemos establecer é o xeito de 

comunicación máis eficaz para guiar o traballo persoal do alumno (Abalar móbil, 
mensaxería virtual, mensaxería física, correo postal...). Cremos que as autoridades 

educativas e municipais son fundamentais para establecer canles eficaces de 
comunicación entre o profesorado e o alumnado sen recursos telemáticos, sexa 
proporcionándolle algún ou propoñendo alternativas. 

 

 

13.4. Mecanismos para o seguimento continuo do curso polo alumnado 

Tal como sinalamos nesta programación a nosa técnica principal para facer o seguimento 
do progreso do alumnado é a observación directa do traballo diario na aula e fóra dela. No 
caso de que adoptemos o ensino a distancia esta observación do traballo seguirá a ser 
fundamental, pero farémola esencialmente a través de medios telemáticos, utilizando as 

ferramentas da Aula Virtual: tarefas, foros, chats, probas, cuestionarios, etc. No caso de 
que o alumnado non dispoña de recursos telemáticos, buscaremos o xeito de comunicarnos 

por outros medios para facerlles chegar as propostas de traballo e recoller os documentos 
escritos ou audiovisuais que lles solicitemos, co fin de facer un seguimento continuo do seu 
traballo e poder valoralo adecuadamente. 



 

14. REFERENCIAS LEGAIS 

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
 
Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, 
os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria 
e oi bacharelato. 

 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria 
e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta 

 
Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

 
Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria 
e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 
Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 
2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria  
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

 
Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no 
curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes (próxima publicación no 
DOGA) 

 

Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 
2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
eInnovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no 
cursoacadémico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos quese 
imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educaciónsecundaria 
obrigatoria e do bacharelato 

 
 

Asdo. A Xefe de Departamento 
Tania Salgueiro Feijoo 


