
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE A PICOTA 
CURSO: 1º, 2º, 3º E 4º ESO 
MATERIA: FRANCÉS 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA: 12‐05‐2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
18 

CENTRO:
CURSO:

MATERIA: 
 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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CURSO:

MATERIA: 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1º ESO 
Niveles MÍNIMO de consecución para avaliar o proceso 

de ensinanza –aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe 
Bajo (0‐

4) 

Medio

(5) 

Alto

 (6‐8) 

Excelente (9‐

10) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (nome,  idade, 

enderezo,  nivel  de  estudos,  etc.)  sempre  que  se  fale  de  xeito  pausado  e  ben  articulado,  e  se  repita  se  o 

necesita. (CCL, CD, CAA, CCEC) 

  5     

b. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (números, datas, prezos, 

etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. (CCL, CAA, CCEC) 
  5     

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

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

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

articulado, e poida volver escoitar o dito. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

d. Comprende a  información esencial en conversas breves e moi  sinxelas nas que participa, que  traten sobre 

temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición 

moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 2. Produción de textos orais 

e. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións. (CCL, CD, CAA, CCEC) 

  5     

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

actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas para a 

súa idade e o seu nivel escolar. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

g. Desenvólvese entendendo o  suficiente e  facéndose entender en  situacións moi habituais  relacionadas  con 

necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e 

actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     
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CURSO:

MATERIA: 
 

 

h. Participa  en  conversas  informais  breves  e  moi  básicas,  cara  a  cara,  nas  que  establece  contacto  social 

elemental,  intercambia  información  moi  básica,  manifesta  os  seus  gustos,  fai  invitacións  elementais  e 

ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para ir a un lugar. (CCL, CAA, CCEC) 

  5     

i. Preséntase  e  dá  e  obtén  información  básica  e  sinxela  sobre  si  mesmo/a  e  sobre  gustos,  preferencias  e 

intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, 

con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

(CCL, CAA, CCEC) 

  5     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

j. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. (CCL, CAA, CCEC, CD)  4  

k. Comprende  avisos,  obrigas  e  prohibicións  básicas  e  predicibles,  referidas  a  necesidades  inmediatas,  de 

estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. (CCL, CAA, CCEC) 
  5     

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

sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. (CCL, CAA, CCEC) 
  5     

m. Comprende  información  esencial  e  localiza  información  específica  en  material  informativo  sinxelo  como 

menús, horarios, catálogos e listas de prezos. (CCL, CAA, CCEC, CD) 
  5     

Bloque 4. Produción de textos escritos

n. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 

para  transmitir  información,  ou  con  intencións  comunicativas  propias da  súa  idade e do  seu nivel  escolar. 

(CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

o. Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  información  persoal moi  básica  e  relativa  ao  seus  datos  persoais  e 

intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). (CCL, CAA, CCEC, CD) 
  5     

p. Escribe  notas,  listaxes,  tarxetas  postais,  felicitacións  e mensaxes  en  soporte  dixital moi  sinxelas  e  breves, 

relativas a necesidades inmediatas. (CCL, CAA, CCEC, CD) 
1       

q. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo,  substituíndo unha palabra ou expresión 

por  outra  para  unha  funcionalidade  ou  tarefa  determinada  (felicitar,  informar,  preguntar,  etc.)  tanto  de 

forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

4       

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

r. Identifica sons e grafías de  fonemas básicos, produce con suficiente  intelixibilidade  léxico e estruturas moi  5  
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CURSO:

MATERIA: 
 

 

básicas,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas  (nasalización,  sonorización,  etc.),  e  iníciase  no  uso  de 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. (CCL, CAA, CCEC, CD)  

s. Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e escritas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no 

desenvolvemento  do  proceso  comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,  fórmulas  moi  básicas  de 

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 

horarios, etc. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

t. Nas  actividades  de  aula,  pode  explicar  o  proceso  de  produción  de  textos  e  de  hipóteses  de  significados 

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. (CCL, CAA, CCEC) 
2       

u. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou  ligado a situacións de necesidade  inmediata da 

aula  (pedir  ou  dar  información  sobre  datos  persoais,  felicitar,  invitar,  etc.)  utilizando  adecuadamente  as 

estruturas  sintáctico‐discursivas  e  o  léxico  necesarios,  moi  básicos  e  traballados  previamente.  (CCL,  CAA, 

CCEC, CD) 

  5     

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

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

estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe  como  persoa  plurilingüe.  (CCL, 

CAA, CCEC, CD) 

4       

 
 

2º ESO 
Niveles MÍNIMO de consecución para avaliar o proceso 

de ensinanza –aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe 
Bajo (0‐

4) 

Medio

(5) 

Alto

 (6‐8) 

Excelente (9‐

10) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a. Comprende preguntas  básicas moi  sinxelas  e  habituais  sobre  asuntos  persoais  ou  educativos  (información 

básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale 

de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

b. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas 

doenzas, etc.) e  temas con que está moi  familiarizado, e segue  instrucións e consignas de aula.  (CCL, CAA, 

CCEC, CD) 

  5     



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 5 DE 18  CENTRO:
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c. Comprende  o  sentido  global  e  a  información  máis  salientable  de  textos  orais  procedentes  de  medios 

audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e comunicados, con estruturas previamente traballadas, 

léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre que se 

fale de xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

d. Comprende a  información esencial en conversas breves e moi  sinxelas nas que participa, que  traten sobre 

temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición moi 

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

(CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 2. Produción de textos orais 

e. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para pedir 

axuda ou aclaracións.  (CCL, CAA, CSIEE, CCEC, CD) 

  5     

f. Utiliza de xeito espontáneo as  formas de cortesía máis  sinxelas e habituais  relativas a  saúdos, despedidas, 

agradecementos  e  presentacións,  colaborando  para  entender  e  facerse  entender,  e  fai  e  responde 

intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e 

do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. (CCL, CAA, 

CCEC, CD) 

  5     

g. Desenvólvese entendendo o  suficiente e  facéndose entender en  situacións moi habituais  relacionadas  coa 

xestión e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá información sobre 

lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

(CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

h. Participa  en  conversas  informais  breves  e  moi  básicas,  cara  a  cara,  e  reacciona  adecuadamente  para 

establecer contacto social elemental,  intercambiar información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 

invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e 

pedir e dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

i. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de bens e 

servizos  relativos  a  temas  moi  cotiáns  (horarios  dun  museo,  maneira  de  chegar,  etc.),  en  conversas  moi 

básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 

interlocutora para entender e facerse entender. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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j. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. (CCL, CAA, CSIEE, CD)  4  

k. Comprende  avisos,  obrigas,  prohibicións  e  consignas  básicas  e  predicibles,  referidas  a  necesidades 

inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. (CCL, CAA, CCEC) 
  5     

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

e sobre sentimentos, preferencias e afeccións,  referidos a  temas moi cotiáns e propios da súa  idade.  (CCL, 

CAA, CCEC) 

  5     

m. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo moi sinxelo, e con 

apoio visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., próximos 

á súa idade e á súa experiencia. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 4. Produción de textos escritos

n. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados previamente, 

para  transmitir  información  ou  con  intencións  comunicativas  propias  da  súa  idade  e  do  seu  nivel  escolar. 

(CCL, CAA, CSIEE, CD) 

  5     

o. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos 

seus intereses ou ás súas afeccións. (CCL, CAA, CCEC, CD) 
  5     

p. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e mensaxes 

en soporte dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas. (CCL, 

CAA, CCEC, CD) 

4       

q. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo,  substituíndo unha palabra ou expresión 

por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de forma 

manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

4       

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

r. Identifica sons e grafías de  fonemas básicos, produce con suficiente  intelixibilidade  léxico e estruturas moi 

básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonoriza‐ción, etc.) e persevera no uso de 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

s. Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e  escritas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no 

desenvolvemento  do  proceso  comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,  fórmulas  moi  básicas  de 

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 

horarios, etc. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     
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t. Nas  actividades  de  aula,  pode  explicar  o  proceso  de  produción  de  textos  e  de  hipóteses  de  significados 

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. (CCL, CAA, CCEC, CD) 
3       

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

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

estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe  como  persoa  plurilingüe.  (CCL, 

CAA, CCEC, CD) 

4       

v. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou  ligado a situacións de necesidade  inmediata da 

aula  (pedir  ou  dar  información  sobre  datos  persoais,  felicitar,  invitar,  etc.)  utilizando  adecuadamente  as 

estruturas  sintáctico‐discursivas  e  o  léxico  necesarios,  moi  básicos  e  traballados  previamente.  (CCL,  CAA, 

CCEC) 

  5     

 
 

3º ESO 
Niveles MÍNIMOS de consecución para avaliar o proceso 

de ensinanza –aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe 
Bajo (0‐

4) 

Medio

 (5) 

Alto

 (6‐8) 

Excelente (9‐

10) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de compresión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 

comprensión global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: saca conclusións sobre a actitude do 

falante e  sobre o contido baseándose na entoación e na velocidade da  fala; deduce  intencións a partir do 

volume da voz do falante; fai anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e infire o que non se 

comprende  e  o  que  non  se  coñece mediante  os  propios  coñecementos  e  as  experiencias  noutras  linguas. 

(CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

b. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados 

de maneira  lenta e clara,  sempre que as condicións acústicas  sexan boas e o  son non estea distorsionado. 

(CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

c. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 

en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes) nas que se utilicen frases 

feitas  e  estruturas  sinxelas  e  previamente  traballadas  sobre  datos  persoais,  horarios,  prezos,  números  e 

  5     
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preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. (CCL CAA, CSC, CCEC, CD)

d. Comprende,  nunha  conversa  informal  na  que  participa,  descricións,  narracións  e  opinións  formulados  en 

termos  sinxelos  sobre  asuntos  prácticos  da  vida  diaria  e  sobre  aspectos  xerais  de  temas  do  seu  interese, 

cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou 

reformular o dito. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

e. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas sinxelas 

sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, etc.), sempre 

que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. (CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC)   
 

 

5 

   

f. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de presentacións moi sinxelas e ben estruturadas 

sobre asuntos  cotiáns predicibles ou do  seu  interese, previamente  traballados,  articulados  con  lentitude e 

claridade  (por  exemplo,  noticias  ou  reportaxes  breves),  cando  as  imaxes  constitúen  grande  parte  da 

mensaxe. (CCL CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 2. Produción de textos orais 

g. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais ou 

relacionados  con  aspectos  básicos  dos  seus  estudos,  e  responde  a  preguntas  breves  e  sinxelas  de  oíntes 

sobre o contido destas se se articulan clara e lentamente.  (CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC, CD) 

  5     

h. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte,  as  compras  e  o  lecer  (horarios,  datas,  prezos,  actividades,  etc.),  seguindo  normas  de  cortesía 

básicas  (saúdo e  tratamento),  facéndose comprender aínda que a persoa  interlocutora necesite que  se  lle 

repita ou repetir o dito. (CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC, CD) 

  5     

i. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 

establece contacto social, se intercambia información e se expresan opinións de xeito sinxelo e breve, se fan 

invitacións e ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se piden e se dan indicacións ou instrucións, ou se 

discuten  os  pasos  que  hai  que  seguir  para  realizar  unha  actividade  conxunta,  expresando  o  acordo  ou  o 

desacordo de xeito moi básico. (CCL, CAA, CSC, CSIEE, CCEC, CD) 

  5     

j. Desenvólvese de maneira simple nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, para realizar un curso 

de verán), achegando a información necesaria, expresando de maneira sinxela as súas opinións sobre temas 

habituais, e  reaccionando de  forma simple ante comentarios  formulados de maneira  lenta e clara,  sempre 

  5     
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que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. (CCL, CAA, CSC, CCEC)

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

k. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e 

sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos 

constitúen gran parte da mensaxe. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

l. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 

de uso cotián (por exemplo, unha máquina expendedora), así como instrucións sinxelas para a realización de 

actividades e normas de seguridade básicas (por exemplo, nun centro docente). (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

m. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si mesmo/a; se describen 

persoas,  obxectos,  lugares  e  actividades;  se  narran  acontecementos  pasados,  e  se  expresan  de  maneira 

sinxela sentimentos e desexos, plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. (CCL, CAA, 

CSC, CCEC, CD) 

  5     

n. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal ou educativo (por exemplo, sobre un curso de verán). (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
  5     

o. Entende  información  específica  esencial  en  páxinas  web e  outros  materiais  de  referencia  ou  consulta 

claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha cidade), 

sempre que poida reler as seccións difíciles. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 4. Produción de textos escritos

p. Escribe  correspondencia  persoal  breve na que  se  establece  e mantén o  contacto  social  (por  exemplo,  con 

amigos/as  noutros  países),  na  que  se  intercambia  información,  se  describen  en  termos  sinxelos  sucesos 

importantes  e  experiencias  persoais,  e  se  fan  e  se  aceptan  ofrecementos  e  suxestións  (por  exemplo, 

cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans). (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

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

afeccións (por exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova). (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
  5     

r. Escribe  notas  e  mensaxes  (mensaxes  instantáneas, chats,  etc.),  onde  fai  comentarios  moi  breves  ou  dá 

instrucións  e  indicacións  relacionadas  con  actividades  e  situacións  da  vida  cotiá  e  do  seu  interese, 

respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

4       

s. Escribe  correspondencia  formal  moi  básica  e  breve,  dirixida  a  institucións  públicas  ou  privadas,  ou  a 

entidades comerciais,  fundamentalmente para  solicitar  información,  respectando as convencións  formais e 

as normas de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha presentación do texto limpa e ordenada. (CCL, 

2       
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CAA, CSC, CCEC, CD)

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

t. Produce  con  suficiente  intelixibilidade  léxico  e  estruturas  moi  básicas,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen 

fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

u. Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e  escritas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no 

desenvolvemento  do  proceso  comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,  fórmulas  moi  básicas  de 

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas culturais que poidan existir. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

v. Nas  actividades  de  aula,  pode  explicar  o  proceso  de  produción  de  textos  e  de  hipóteses  de  significados 

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 
4       

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

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

estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe  como  persoa  plurilingüe.  (CCL, 

CAA, CSC, CCEC, CD, CSIEE) 

4       

x. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou  ligado a situacións de necesidade  inmediata da 

aula (pedir ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente 

as  estruturas  sintáctico‐discursivas  e  o  léxico  necesarios,  propios  do  seu  nivel  escolar  e  traballados 

previamente. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

5 

 
 

4º ESO 
Niveles MÍNIMO de consecución para avaliar o proceso 

de ensinanza –aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe 
Bajo (0‐

4) 

Medio

(5) 

Alto

 (6‐8) 

Excelente (9‐

10) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 

comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: facendo anticipacións do que segue 

(palabra,  frase,  resposta,  etc.)  e  inferindo  o  que  non  se  comprende  e  o  que  non  se  coñece mediante  os 

  5     
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propios coñecementos e as experiencias doutras linguas. (CCL, CAA, CSC, CCEC)

b. Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de  indicacións,  anuncios,  mensaxes  e  comunicados 

breves,  articulados  de  xeito  lento  e  claro  (por  exemplo,  por megafonía,  ou  nun  contestador  automático), 

sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

c. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que participa (por exemplo, nun centro docente), 

preguntas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais e 

educativos,  coñecemento  ou  descoñecemento,  etc.),  así  como  comentarios  sinxelos  e  predicibles 

relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

(CCL CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

d. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 

en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes), sempre que se fale amodo 

e con claridade. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

e. Comprende, nunha  conversa  informal na que participa, descricións, narracións, puntos de  vista e opinións 

formulados de xeito simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o 

dito. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

f. Identifica  a  información  esencial  de  programas  de  televisión  e  presentacións  sinxelas  e  ben  estruturadas 

sobre asuntos cotiáns ou do seu  interese  familiares e predicibles articulados con  lentitude e claridade (por 

exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as  imaxes portan gran parte da mensaxe.  (CCL CAA, 

CSC, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 2. Produción de textos orais 

g. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos concretos 

de  temas  do  seu  interese  ou  relacionados  cos  seus  estudos,  e  responde  a  preguntas  previsibles  breves  e 

sinxelas de oíntes sobre o contido destas.  (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

h. Participa  en  conversas  informais  breves  e  sinxelas,  cara  a  cara  ou  por  teléfono,  ou  por  outros  medios 

técnicos,  nas  que  establece  contacto  social  básico,  intercambia  información  e  expresa  de  xeito  sinxelo 

opinións  e  puntos  de  vista,  fai  invitacións  e  ofrecementos,  pide  e  ofrece  cousas,  pide  e  dá  indicacións  ou 

instrucións,  ou  discute  os  pasos  que  hai  que  seguir  para  realizar  unha  actividade  conxunta,  facéndose 

comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. (CCL, CAA, CSC, CCEC, 

CD) 

  5     
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i. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte,  as  compras  e  o  lecer  (horarios,  datas,  prezos,  actividades,  etc.),  seguindo  normas  de  cortesía 

básicas (saúdo e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita 

ou repetir o dito. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

j. Desenvólvese  de  xeito  simple  pero  suficiente  nunha  conversa  formal,  nunha  reunión  ou  nunha  entrevista 

(por  exemplo,  para  realizar  un  curso  de  verán),  achegando  información  relevante,  expresando  de  xeito 

sinxelo  as  súas  ideas  sobre  temas  habituais,  dando  a  súa  opinión  sobre  problemas  prácticos  cando  se  lle 

pregunta directamente, e reaccionando de forma simple ante comentarios, sempre que poida pedir que se 

lle repitan os puntos clave, se o necesita. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

k. Capta  o  sentido  xeral  e  algúns  detalles  importantes  de  textos  xornalísticos  breves,  en  calquera  soporte  e

sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos 

constitúen grande parte da mensaxe. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

l. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 

de uso cotián, así como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade básicas. 

(CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

m. Comprende  correspondencia  persoal  sinxela,  en  calquera  formato,  na  que  se  fala  de  si  mesmo/a;  se 

describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos presentes, pasados e futuros, 

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

interese. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     

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

persoal  ou  educativo  (por  exemplo,  sobre  unha  bolsa  para  realizar  un  curso  de  idiomas).  (CCL,  CAA,  CSC, 

CCEC) 

  5     

o. Entende  información  específica  esencial  en  páxinas  web e  outros  materiais  de  referencia  ou  consulta 

claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, sempre que poida reler as seccións 

difíciles. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

  5     

Bloque 4. Produción de textos escritos

p. Escribe  correspondencia  persoal  breve na que  se  establece  e mantén o  contacto  social  (por  exemplo,  con 

amigos/as noutros países); se intercambia información; se describe en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias  persoais,  de  dan  instrucións  e  se  fan  e  aceptan  ofrecementos  e  suxestións  (por  exemplo, 

  5     
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cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se expresan opinións de xeito 

sinxelo. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

q. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, aos seus intereses ou ás 

súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 
  5     

r. Escribe notas e mensaxes en diferentes  soportes,  nos que  fai  comentarios moi breves ou dá  instrucións e 

indicacións  relacionadas  con  actividades  e  situacións  da  vida  cotiá  e  do  seu  interese,  respectando  as 

convencións e as normas de cortesía máis importantes. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

4       

s. Escribe  correspondencia  formal  básica  e  breve,  dirixida  a institucións  públicas  ou  privadas  ou  entidades 

comerciais, fundamentalmente para solicitar  información, respectando as convencións formais e as normas 

de cortesía básicas deste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada. (CCL, CAA, CSC, CCEC, CD) 

4       

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

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

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

acentuación de palabras e frases. (CCL, CAA, CCEC, CD) 

  5     

u. Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e  escritas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no 

desenvolvemento  do  proceso  comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,  fórmulas  básicas  de 

tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que poidan existir. (CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD) 

  5     

v. Nas  actividades  de  aula,  pode  explicar  o  proceso  de  produción  de  textos  e  de  hipóteses  de  significados 

tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 
4       

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

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

estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe  como  persoa  plurilingüe.  (CCL, 

CAA, CSC, CCEC, CD, CSIEE) 

4       

x. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou  ligado a situacións de necesidade  inmediata da 

aula (pedir ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente 

as  estruturas  sintáctico‐discursivas  e  o  léxico  necesarios,  propios  do  seu  nivel  escolar  e  traballados 

previamente. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

  5     
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
‐ Traballos  variados realizado polo  alumno  semanalmente  seguindo 

as pautas marcadas (o grado de consecución, forma, entrega na data 
sinalada...): 

      Escrito:  exercicios  de  gramática,  vocabulario,  comprensión  escrita,
expresión escrita (redacción), etc. 

      Oral : comprensión (escoita)... 

Instrumentos: 
‐ Traballos  realizado polo  alumno  semanalmente  seguindo as pautas 

marcadas  (o  grado  de  consecución,  forma,  entrega  na  data 
sinalada...): 

      Escrito:  exercicios  de  gramática,  vocabulario,  comprensión  escrita,
expresión escrita (redacción), etc. 

      Oral : comprensión (escoita) 

Cualificación 
final 

 O francés é un idioma no que se valora o traballo do alumno ao longo do 
curso.  Gracias  a  ese  traballo  constante  o  alumno  poderá  progresar  na 
súa aprendizaxe. Tratase dunha materia na que os contidos e obxectivos 
esperados van crecendo ao longo do curso e tamén a dificultade. É por 
iso  que  non  consideramos  que  as  distintas  avaliacións  teñan  o mesmo 
valor.  Polo  tanto,  no  terceiro  trimestre,  a  nota  final  será  o  resultado 
dunha  media  ponderada  na  que  se  vexa  reflectido  dito  traballo.   O 
aprobado, e nota final de curso, será sempre unha media de 5 resultante 
da media ponderada. 
 

Este  sistema  de  porcentaxes  que  establecemos  e  aplicaremos 
permitiranos  cualificar  ao  alumno.  Cada  un  dos  apartados  no  seu 
conxunto e individualmente permitirannos avaliar o nivel de adquisición 
dos distintos estándares de aprendizaxe dos catro bloques de contidos, 
así como do das competencias clave alcanzadas ao longo do curso. 
 

Alumnos con unha ou dúas primeiras avaliacións suspensas: 

1ª 

avaliación 

2ª 

avaliación 

NOTA FINAL 

 

40% 

 

60% 

= 100%  

*Desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso, reforzo para recuperar as avaliacións 

suspensas.  

. 
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Alumnos coas dúas  primeiras avaliacións aprobadas: 

1ª 

avaliación 

2ª 

avaliación 

NOTA FINAL 

 

 

40% 

 

 

60% 

= 100% 

* Na 3ª avaliación desenvolveranse actividades 

de  repaso,  reforzo  e  de  ampliación  das 

aprendizaxe  que  podería  subir  ata  1  punto  da 

nota  final  según  o  grao  de  consecución, 

respetando as pautas marcadas... . 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se un alumno non recupera a materia na convocatoria de xuño, realizará
un exame en setembro, na data fixada polo centro. 
 
Se non houbese setembro pola situación   a situación de emerxencia de 
saúde  pública  ocasionada  polo  COVID‐19,    entregarase  ao  alumno  un 
traballo alternativo. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles expostos no 
punto 1 do curso pendente. 

Criterios de cualificación: 
 

Considerarase que os alumnos  superan a  sinatura pendente  se acadan 

os obxectivos do curso pendente mediante o traballo . 

Se  un  alumno  non  recupera  a  materia  pendente  na  convocatoria  de 

xuño,  terá que  realizar un  traballo durante o verán, consistente nunha 

serie  de  exercicios,  que  terán  que  entregar  en  setembro  durante  a 

realización do exame de recuperación de pendentes, na data fixada polo 

centro.  Dito  traballo  será  avaliado  según  o  grao  de  consecución  do 

mesmo e suporá un 10% da nota final, a maiores da nota do exame. O 

exame terá un valor dun 100%. Para facer a media é necesario ter como 

mínimo un 4 no exame escrito de setembro. Ademais é necesario obter 

unha  media  dun  5  (entre  os  dous  apartados,  é  dicir,  o  traballo  e  o 

exame)  para  aprobar  a materia.  Se  un  alumno  non  entrega  o  traballo 

proposto  en  setembro,  só  se  avaliará  o  exame  e  a  nota mínima  para 

recuperar a pendente é de 5. 

Se non houbese setembro pola situación  a situación de emerxencia de 

saúde pública ocasionada polo COVID‐19,  considerarase que os alumnos 

superan a sinatura pendente se acadan os obxectivos do curso pendente 

mediante o traballo de verán. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 

Aqueles  alumnos  que  teñan  a materia  de  francés  pendente  terán  que 

facer unha serie de traballos obrigatoriamente, consistente nunha serie 

de  exercicios,  que  terán  que  entregar  nas  datas  fixadas  polo 

departamento de Francés.  

Considerarase que os alumnos  superan a  sinatura pendente  se acadan 

os obxectivos do curso pendente mediante o traballo. 

Se  o  alumno  coa  materia  de  francés  pendente  segue  a  cursar  neste 
curso  escolar  2019‐2020  dita  materia  tamén  podería  aprobar  sempre 
que supere as dúas primeiras avaliacións do curso no que están a cursar 
a materia. 
 

Se  un  alumno  non  recupera  a  materia  pendente  na  convocatoria  de 
xuño,  terá que  realizar un  traballo durante o verán, consistente nunha 
serie  de  exercicios,  que  terá  que  entregar  en  setembro  durante  a 
realización do exame de recuperación de pendentes, na data fixada polo 
centro.  Dito  traballo  será  avaliado  según  o  grao  de  consecución  do 
mesmo e suporá un 10% da nota final, a maiores da nota do exame. O 
exame terá un valor dun 100%. Para facer a media é necesario ter como 
mínimo un 4 no exame escrito de setembro. Ademais é necesario obter 
unha  media  dun  5  (entre  os  dous  apartados,  é  dicir,  o  traballo  e  o 
exame)  para  aprobar  a materia.  Se  un  alumno  non  entrega  o  traballo
proposto  en  setembro,  só  se  avaliará  o  exame  e  a  nota mínima  para 
recuperar a pendente é de 5. 

Se non houbese setembro pola situación   a situación de emerxencia de 
saúde pública ocasionada polo COVID‐19,  considerarase que os alumnos 
superan a sinatura pendente se acadan os obxectivos do curso pendente 
mediante o traballo de verán. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante  o  terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de 
recuperación,  repaso,  reforzo e de ampliación das aprendizaxes. A 
ampliación  das  aprendizaxes  tomará  como  referentes  aqueles 
obxectivos  e  competencias  clave máis necesarios para  a  adecuada 
progresión  do  alumnado  e  que  para  a  súa  asimilación  requiran  a 
mínima intervención docente. 
 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles  nos  dous  primeiros  trimestres  do  curso, 
proporánselle  actividades  que  lles  axuden  a  adquirilas  e  superar  a 
materia,  co  obxectivo  de  que  os  alumnos  e  alumnas  poidan 
continuar o seu itinerario formativo. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os  alumnos  que  non  tiñan  conectividade  ao  principio  do 
confinamento teñen acceso actualmente a ela grazas ao labor desde 
as titorías, de orientación, do equipo directivo, da Consellería e do 
Concello que xestionaron a entrega de portátiles a eses alumnos. 
 
Os  alumnos  agora  teñen  conectividade  a  pesar  de  ser  baixa. 
Traballaremos  mediante  o  acceso  na  páxina  web  ao  material  de 
Parachute  (en  formato  dixital),  audios  e  vídeos,    envío  de 
actividades,  material  mediante  o  correo  electrónico,  uso  de 
videoconferencia, etc. 
 

Materiais e recursos 

O material  e  os  recursos  didácticos  empregados  serán  os  que  en 
cada  momento  se  adapten  mellor  os  temas  traballado  e  as 
necesidades  dos  alumnos.   Non  obstante,  con  carácter  xeral, 
propoñemos:  libro  dixital  e  caderno  de  exercicios,  fichas 
complementarias,  Internet,  material  de  audio  e  vídeo, 
videoconferencia, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarse ao alumnado e ás familias mediante a correo electrónico, 
titoría e /ou telefonicamente .  

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


