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Introdución 
 

Esta é a programación didáctica para o curso 2022-2023 do departamento de Lingua 

francesa, para o curso de 2 de ESO. Para a súa elaboración tivéronse en conta os 

seguintes documentos: 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

• 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. 

• Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 

disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de 

régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de 

los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria 

• 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 o bacharelato. 

• Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022-2023. 

 

Departamento de francés. 

O departamento de Lingua francesa do CPI de San Sadurniño está constituído no curso 

2022-2023 por Sandra García Fraga, profesora con destino definitivo no centro, Xefa de 

Departamento e único integrante do mesmo. Para completar o horario, imparte a materia 

de Valores Éticos en 4º de ESO.  

A materia de francés dáse en 1º, 2º e 3º de ESO como segunda lingua estranxeira. No 

caso de 1º e 3º de educación secundaria, a programación crearase tal e como establece 

a nova lei de educación, a Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se 

modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOMLOE).  

Alumnado matriculado en francés: 

En 1º de ESO contamos con 34 alumnos, 18 en 1º A, e 16 en 1º B. A gran maioría 

descobren o francés por primeira vez. Dous de eles son repetidores.  

En 2º de ESO contamos con 27 alumnos, procedentes dos grupos de 1º do ano pasado, 

o que supón que estudaron todos francés. Tamén contamos cunha alumna repetidora. 

En 3º de ESO contamos con 20 alumnos, que proceden dos grupos de 2º de ESO do 

curso anterior. 

O alumnado matriculado en francés xa era alumnado do centro nos cursos previos ou 

procede do CEIP Moeche, con excepción de dous casos en primeiro de ESO, un en 
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segundo e un en terceiro. Todos eles proceden da contorna do centro, xa sexa vivindo 

dentro do propio concello ou en concellos limítrofes.  

Contribución ás competencias clave 

A LOMCE recorda que o Consello Europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre 

as súas conclusións a necesidade de coordinar esforzos en pos dunha economía 

competitiva baseada no coñecemento, e insta aos Estados membros da Unión Europea 

a desenvolver accións educativas conducentes á mellora do dominio das competencias 

clave, en particular mediante o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras desde 

unha idade moi temperá. No mesmo sentido, e en relación coa aprendizaxe ao longo da 

vida, o Consello de Europa sinala que a finalidade da educación lingüística no mundo 

de hoxe non debe ser tanto o dominio dunha ou máis linguas segundas tomadas 

illadamente como o desenvolvemento dun perfil plurilingüe e intercultural integrado por 

competencias diversas en distintas linguas e a diferentes niveis, en función dos 

intereses e necesidades cambiantes do individuo. Así, para fomentar e facilitar a 

construción dun repertorio plurilingüe e intercultural, os currículos das etapas de ESO e 

de Bacharelato inclúen, con carácter específico, a materia de Segunda Lingua 

Estranxeira. Seguindo o sistema descritivo do Marco Común Europeo de Referencia 

para as Linguas (MCERL), o currículo de Segunda Lingua Estranxeira correspondente 

a estas etapas recolle os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

avaliables que articularán a materia, co fin de que o alumnado poida desenvolver no 

segundo idioma que escolla, en sinerxía cos ensinos da segunda lingua estranxeira na 

etapa de Educación Primaria, as competencias clave que lle permitan desenvolverse en 

devandito idioma de xeito simple, pero con suficiencia, nas situacións máis habituais en 

que poida atoparse nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional.  

De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha 

competencia clave.  

Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite, de xeito 

transversal, axudar ao desenvolvemento das demais competencias clave e contribuír ao 

desenvolvemento dos alumnos e as alumnas como persoas, estudantes, cidadáns e 

profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das 

persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación.  

Segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de decembro 

de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse 

as seguintes competencias: 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro 

de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores 

e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel 

de dominio e formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, 

no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas e así enriquecer 

as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, 

favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e 

aprendizaxe.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)  

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen 

e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan 

fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as 

ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e sostenibilidade do benestar 

social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á 

capacidade crítica e visión razoada e razoable das persoas. A iso contribúen a 

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: a) A 

competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e 

as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 

contexto. A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as 

medidas e as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, 

e a comprensión dos términos e conceptos matemáticos.  

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto 

individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, 

decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. 

Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois 

inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas 

tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a 

aplicación dos descubrimentos ao benestar social. As competencias en ciencia e 

tecnoloxía capacitan a cidadáns responsables e respectuosos que desenvolven xuízos 

críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, 

pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para identificar, 
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suscitar e resolver situacións da vida cotiá, persoal e social, analogamente a como se 

actúa fronte aos retos e problemas propios da actividades científicas e tecnolóxicas.  

Competencia dixital (CD)  

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das 

tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados 

co traballo, a empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 

participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos 

cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, 

un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día 

para ser competente nunha contorna dixital. Require de coñecementos relacionados coa 

linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro, así como 

os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto implica o coñecemento das 

principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e o procesamento 

da información; e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten ás persoas 

no mundo dixital. 

Competencia en aprender a aprender (CAA)  

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente 

que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non 

formais e informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, 

organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para 

motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a 

necesidade de aprender, de que o estudante séntase protagonista do proceso e do 

resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de 

aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de auto-eficacia. 

Todo o anterior contribúe a motivarlle para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. En 

segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de 

aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe 

para axustalos aos tempos e as demandas das tarefas e actividades que conducen á 

aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe 

cada vez máis eficaz e autónomo.  

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes 
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perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar 

fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para 

elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 

outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en 

conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato 

ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. Trátase, polo tanto, de 

axuntar o interese por profundar e garantir a participación no funcionamento 

democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas 

para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social 

grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso 

de participación activa e democrática.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)  

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de 

transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou 

resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades 

e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. Esta 

competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se 

desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o 

aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras 

capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos 

relacionados. A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros 

cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. Neste sentido, 

a súa formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionados coas 

oportunidades de carreira e o mundo do traballo, a educación económica e financeira 

ou o coñecemento da organización e os procesos empresariais, así como o 

desenvolvemento de actitudes que impliquen un cambio de mentalidade que favoreza a 

iniciativa emprendedora, a capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco 

e de manexar a incerteza.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar 

e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce 

persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Esta competencia 

incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e 
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creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos 

artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 

persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por 

contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 

como doutras comunidade. 

Obxectivos do curso 

Obxectivos xerais para a etapa da ESO 

A materia de francés contribúe na consecución dos obxectivos xerais marcados no 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño de 2015, especialmente nos recollidos a continuación: 

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. 

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. 

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

apropiada. 

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. 
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Obxectivos específicos 

Os obxectivos suscitados para o primeiro ciclo da ESO no área de Segunda lingua 

estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que 

conforman a comunicación lingüística, estruturase en cinco bloques: comprensión de 

textos orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos, produción de 

textos escritos e coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais : este bloque trata a adquisición de 

estratexias e de aprendizaxes esenciais para conseguir unha correcta 

comprensión da lingua estranxeira nun contexto oral.  

 Bloque 2: Produción de textos orais: o obxectivo deste bloque é a expresión e 

a interacción de textos orais. A exposición, a participación activa e a 

cooperación, así coma as estratexias de comunicación oral son partes moi 

importantes neste bloque.  

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos: este bloque está adicado á 

adquisición e utilización de técnicas e estratexias necesarias para a lectura, a 

comprensión, a interpretación e a valorización dos diferentes tipos de textos 

escritos en lingua estranxeira. 

 Bloque 4: Produción de textos escritos: o obxectivo deste bloque é o 

coñecemento e o emprego de técnicas e estratexias para a produción de textos 

escritos.  Os alumnos deben comprender a escritura coma un proceso formado 

por diferentes etapas: a planificación, a obtención de datos, a organización da 

información, a redacción e a revisión do texto 

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

bloque trata a adquisición de patróns sonoros e fonéticos da lingua estranxeira, 

así como a toma de conciencia  da dimensión cultural dunha lingua e a 

interacción da lingua nai na aprendizaxe dunha nova lingua.  

 

Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes 

específicos para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere 

valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias; 

responden ao que se quere conseguir en cada materia.  
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No relativo á competencia comunicativa, que constitúe o corazón da materia SEGUNDA 

LINGUA ESTRANXEIRA, os criterios de avaliación para 2 curso da educación 

secundaria obrigatoria (BOE de 3 de xaneiro de 2015) son os seguintes: 



 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

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

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

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.  

– Identificación de palabras clave. 

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

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

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

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

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

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

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

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e 
non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas 
no contexto, e as experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 

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

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e 
breves sobre temas cotiáns habituais e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 
persoal e público moi elemental, sempre que se fale con 
lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que 
traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha 
mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición 
moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e 
estados de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

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

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

 

– Execución: 

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

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

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

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 

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

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse entender. 

 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si 
mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas e 
cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un 
repertorio básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

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

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

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

– Uso da lingua materna ou "estranxeirizar" 
palabras da lingua meta.  

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

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

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

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

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

moi básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 

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

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

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

▪ B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC  

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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. 

 

 

 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

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

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

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos 
(elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e 
versión final) a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

▪ B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite 
información persoal. 

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora volvo", 
"paréceme ben", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

 

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

– Reescritura definitiva. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

limpa e ordenada. 

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

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

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

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na 
oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa idade 
e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe 
non verbal elemental na cultura estranxeira. 

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

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para 
o seu nivel escolar. 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

– 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. 

 

 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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– 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. 

traballados en clase previamente.  
▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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2 ESO 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus, le moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). 

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

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

▪ Negación (pas de, rien). 

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

▪ Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 

▪ Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, 
demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

▪ Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos dun e de varios propietarios);a cualidade (formación regular e 
irregular dos adxectivos). 

▪ Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj., une boîte, un 
paquet); o grao. 

▪ Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), destination (aller + contraction à). 

▪ Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à 
partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

▪ Expresión do modo. 
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Estándades de aprendizaxe avaliables 

Como o suxire o Marco europeo común de referencia, o modelo de ensino accional 

apóiase no enfoque comunicativo cuxo obxectivo é dotar ao alumno dunha competencia 

de comunicación, facéndolle activo e responsable das súasaprendizaxes. 

O enfoque accional engade o concepto de tarefas para realizar en situacións variadas: 

resolver un problema, alcanzar un obxectivo, levar a cabo un proxecto, etc. Este enfoque 

considera pois ao alumno como un actor social quen sabe mobilizar a totalidade das 

súas competencias e dos seus recursos para lograr comunicar. 

Nesta perspectiva, as competencias lingüísticas que hai que adquirir non son nunca 

consideradas como uns obxectivos en si. Incítanse aos alumnos a utilizar a lingua con 

outro obxectivo: para levar a cabo unhas tarefas, actuar, convencer, resolver uns 

problemas, participar en procuras, sacar adiante uns proxectos. 

Así pois lévanse aos alumnos a implicarse: invítanselles a falar do que viviron, das súas 

aptitudes, dos seus gustos; pero solicítase tamén a súa imaxinación facéndolles vivir 

unhas situacións nas que ten que inventarse novas identidades, novas actividades, 

novas perspectivas. 

É nesta perspectiva dunha aprendizaxe accional que se anima aos alumnos a que se 

constrúan as súas propias estratexias: estratexias para comprender mellor (anticipar, 

localizar uns indicios nas mensaxes sonoras e as palabras significantes, formular 

hipóteses, deducir o sentido a partir do contexto, etc.); estratexias para falar mellor 

(exercitarse para falar con distintos tons, variando os ritmos, xogar de dous en dous ou 

máis, pronunciar trabalinguas?); estratexias para escribir mellor? Para axudar ao 

alumno a que se volva un verdadeiro actor da súa aprendizaxe, propóñense varias 

estratexias eficaces no Libro como no Caderno. 

Para rematar, parece esencial, naturalmente, que os alumnos poidan analizar eles 

mesmos os avances da súa aprendizaxe: contestando con regularidad a unhas 

preguntas sobre os seus coñecementos, repasando as adquisiciones, reutilizando as 

súas competencias noutros contextos e autoevaluándose, dispoñen de todas as 

ferramentas necesarias para coller as rendas da súa aprendizaxe. 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe  
 

Temporalización  Grao mínimo de  
consecución para superar a  
materia  

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación.  

Comprensión de textos orais 

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende preguntas 
básicas moi sinxelas.  

Observación na aula,  
escoitas, conversas 
individuais ou en 
grupo. Probas orais.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende frases e 
expresións habituais  

Observación na aula, 
escoitas, conversas 
individuais ou en 
grupo. Probas orais.  

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende o sentido global 
e a información máis 
relevante de textos orais 
breves  

Observación na aula, 
escoitas, conversas 
individuais ou en 
grupo. Probas orais.  

SLEB1.4. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas 
familiares como, por 
exemplo, un/unha mesmo/a, 
a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición moi 
básica dunha persoa, un 
obxecto ou un lugar, e 

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende a información 
esencial en conversas 
breves e moi sinxelas  

Observación na aula, 
escoitas, conversas 
individuais ou en 
grupo. Probas orais. 
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estados de saúde, 
sensacións e sentimentos 
moi elementais. 

Produción de textos orais 

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas  

Observación na aula, 
conversas individuais 
ou en grupo. Probas 
orais.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Fai e responde 
intelixiblemente e con 
accións colaborativas  

Observación na aula, 
conversas individuais 
ou en grupo. Probas 
orais.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Desenvólvese entendendo o 
suficiente e facéndose 
entender en situacións moi 
habituais  

Observación na aula, 
conversas individuais 
ou en grupo. Probas 
orais.  

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 

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Participa en conversas 
informais breves e moi 
básicas  

Observación na aula, 
conversas individuais 
ou en grupo. Probas 
orais.  
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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.  

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

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

Observación na aula, 
conversas individuais 
ou en grupo. Probas 
orais.  

Comprensión de textos escritos 

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende con fluidez 
textos adaptados  

Observación na aula, 
lecturas, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende información 
xeral básica con apoio visual  

Observación na aula, 
lecturas, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende información 
básica e sinxela da vida 
cotiá.  

Observación na aula, 
lecturas, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  

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, 

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende información 
esencial  

Observación na aula, 
lecturas, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  
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etc., próximos á súa idade e 
á súa experiencia.  

Produción de textos escritos 

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos  

Observación na aula, 
redaccións, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Completa un cuestionario 
sinxelo. 

Observación na aula, 
redaccións, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  
  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Escribe notas en varios 
soportes  

Observación na aula, 
redaccións, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Excribe información sinxela 
en varios soportes  

Observación na aula, 
redaccións, probas 
escritas e posta en 
común de traballos 
individuais ou de 
grupo.  

Coñecemento da lingua, e conciencia intercultural e plurilingüe 

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 

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos  

Observación na aula, 
repetición de fonemas, 
observación dos 
diferentes traballos 
orais e escritos 
realizados na aula.  
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acentuación de palabras e 
frases.  

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e 
escrito  

Observación na aula, 
observación dos 
diferentes traballos 
orais e escritos 
realizados na aula.  

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.  

1º, 2º e 3º 
trimestre  

É capaz de comparar o 
idioma estudado con outros 
xa coñecidos  

Observación na aula, 
observación dos 
diferentes traballos 
orais realizados na 
aula.  

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa 
de maneira sinxela 

Observación na aula, 
observación dos 
diferentes traballos 
orais e escritos 
realizados na aula. 

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

1º, 2º e 3º 
trimestre  

Participa en proxectos 
apoiando o valor do idioma 
estudado  

Observación na aula, 
realizacións de 
traballos artísticos ou 
de carácter social, 
tanto de aula como do 
centro.  
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Metolodoxía 

O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendaciones do MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS, está orientado á acción, é 

dicir, a desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as 

actitudes, os coñecementos e as destrezas que lle permitan comunicarse en situacións 

específicas no mundo real. Esta capacidade para a comunicación efectiva en contextos 

reais supón, en primeiro lugar, considerar a lingua como algo que se fai e que se 

aprende a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente sábese. A 

comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a aprendizaxe, o ensino e a 

avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se materializan conjuntamente 

todos os aspectos que nunha análise máis teórica da lingua adoitan tratarse por 

separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á acción 

desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas 

competencias que capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non 

debe esquecerse que son as actividades de comprensión e produción de devanditos 

textos, en determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística 

real. Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda 

eficazmente ao reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre 

a lingua como o seu estudo e a súa práctica derívense do que o texto oral ou escrito 

demande en cada caso, e que tanto o traballo realizado no aula como na aprendizaxe 

autónoma teñan como referencia os textos que os alumnos haberán de ser capaces de 

comprender e de producir, de maneira que as accións pedagógicas e as tarefas de 

aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan sempre como característica 

común a contribución á consecución dos obxectivos específicos que establecen os 

estándares de aprendizaxe evaluables para cada conxunto de actividades lingüísticas 

na etapa respectiva. 

Materiais e recursos didácticos 

As clases de Francés impártense nas aulas ordinarias. 

O noso é un centro integrado no plan Edixgal en toda a etapa da ESO. Edixgal implica 

un emprego intenso das novas tecnoloxías na labor cotiá con a implantación do libro 

dixital a través da plataforma. Posto que non dispoñemos de aula de idiomas nin de 

laboratorio, traballamos a comprensión oral a través dos CDs dos métodos e doutros 
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documentos sonoros orixinais seleccionados en función dos intereses dos alumnos: 

informativos, entrevistas, publicidade, cancións...  

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

xeito máis lúdico e dinámico. Por exemplo, pódese presentar o vocabulario con imaxes, 

proxectar esquemas, buscar inmediatamente un dato que se descoñece, etc. Además 

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

moi diversas procedencias para complementar os manuais se así o consideramos 

apropiado, sempre buscando clarificar, dinamizar, amenizar e consolidar o traballo dos 

nosos alumnos e alumnas. Tamén se empregarán diferentes xogos para manter o nivel 

de motivación do alumnado e para fixar ou descubrir contidos dun xeito máis lúdico.  

Ademais, este ano traballaremos co caderno de exercicios Les Reporters, para facilitar 

o traballo na casa do alumnado que non dispón dunha boa rede no seu domicilio.  

Avaliación 

 

Avaliación continua, formativa e integradora 

A avaliación está no corazón do currículo proposto pola LOMCE, como se desprende 

da propia tipificación dos contidos: cada un dos catro bloques de contidos comprende, 

para cada conxunto de actividades, os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe evaluables entre os que existe unha relación non unívoca debido á especial 

natureza da actividade lingüística; isto supón que, para evaluar o grado de adquisición 

das diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións recolleitas en cada 

un dos estándares de aprendizaxe, haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios 

de avaliación descritos para a actividade correspondente; á súa vez, dos estándares de 

aprendizaxe haberán de derivarse os correspondentes contidos competenciales 

(estratéxicos, socioculturales e sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, 

léxicos, fonético-fonológicos, e ortográficos) cuxo grado de consecución se evaluará 

aplicando os criterios respectivos. 

A LOMCE (artigo 2) define os estándares de aprendizaxe evaluables como concreciones 

dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e 

concretan mediante accións o que o alumno debe saber e saber facer en cada 

asignatura. Deben permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Teñen que ser 

observables, medibles e evaluables xa que contribúen e facilitan o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 
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A aprendizaxe dunha lingua é un proceso continuo, no que o alumando vai integrando 

novos coñecementos e estratexias para ir mellorando a súa competencia na lingua 

estranxeira. Deste xeito, a avaliación non terá só en conta as probas finais, que avaliarán 

os contidos dados ata ese momento, senón que tamén se terá en conta o traballo diario 

na aula e na casa. 

A calificación do trimestre terá en conta todos os instrumentos de avaliación, a saber: 

Bloque avaliado Valor Instrumentos 

B1. Comprensión de textos 

orais 

2 Proba de comprensión oral 

ao final de cada trimestre 

(80%) e actividades de 

aula (20%) 

B2. Produción de textos 

orais 

2 Presentación oral ao final 

de cada trimestre (80%) e 

diálogos ao longo do curso 

(20%) 

B3. Comprensión de textos 

escritos 

2 Proba escrita ao final de 

cada trimestre (80%) e 

diferentes actividades 

realizadas durante o curso. 

(20%) 

B4. Produción de textos 

escritos 

2 

B5. Coñecemento da 

lingua  

2 

 

Criterios de cualificación e promoción 

1) A nota resulta da media aritmética dos catro bloques arriba mencionados, debiéndose 

chegar ou superar o 5 para considerar a materia superada. Se a nota de terceiro 

trimestre chega ou supera o 5, considérase a materia superada para a avaliación 

ordinaria.  

NOTA DA AVALIACIÓN: 80% proba final de cada trimestre (B1, B2, B3, B4, B5) + 20% 

actividades de aula.  

2) O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase 

a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Seguindo a dictado 

no artigo 7.8 da Orde do 25 de xaneiro, a profesora realizará un breve informe 

personalizado para o alumnado que teña a materia sen superar logo da terceira 

avaliación parcial, que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades 
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de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase efectiva a avaliación final 

de curso.  

3) Para os alumnos con materia pendente trala avaliación ordinaria de xuño, 

considérase aprobada a pendente se chega ou supera 4 no primeiro trimestre do curso 

superior. Se non chega a 4 ou non cursa a materia farase unha proba escrita con 

contidos do curso anterior. 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente 
 

O final de cada avaliación analizárase os resultados acadados e se verá en qué medida 

se lograron os obxetivos propostos para ese trimestre. 

Os nosos indicadores de logros fundamentáranse en si se conseguiu impartir o 80% da 

materia proposta e se a porcentaxe de aprobados supera as 60% do grupo a avaliar. 

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

desviacións con respecto a ditos indicadores. Todas as modificacións que se fagan o 

longo do curso se recollerán na memoria final. 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes 
 

Actividades de seguemento 

Ademais das técnicas tradicionais, como son os exames, as probas obxectivas que se 

utilizarán como unha actividade máis no proceso de aprendizaxe apúntase como técnica 

máis apropiada para este tipo de avaliación a observación sistemática: listas de control, 

diario de clase, cobrando especial importancia as actividades diarias realizadas no aula. 

Ao mesmo tempo, este tipo de avaliación servirá para verificar as deficiencias de 

formulación e introducir as correcciones oportunas nos elementos materiais, formais, 

persoais e metodológicos do proceso. 

Programa de recuperación de pendentes. 

Aproveitamos este apartado para sinalar que se considera que os alumnos que seguen 

cursando francés terán automáticamente aprobado o curso anterior se superan o curso 

actual. No caso dos alumnos que deixan de cursar francés (a partir de 3º de ESO) no 

transcurso do terceiro trimestre deberán facer unha proba que contempla as 

competencias mínimas acordes con o nivel do último curso que realizou o alumno e 
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certo coñecemento da cultura francesa. No caso dos alumnos que deixan de cursar  

francés en 3º, é evidente que non poden recibir reforzo xa que non están na aula; por 

iso preparase un caderno con actividades de repaso e sempre que eles queran poderán 

acudir ao Departamento de Francés ante cualquera dúbida. 

Avaliación inicial 

Co fin de rexistrar e diagnosticar as habilidades, actitudes, dificultades e coñecementos 

do alumnado respecto de os novos contidos que se van a tratar e para apreciar e valorar 

as diferenzas que existen dentro do grupo, tenderase a comezos do cursos ou ben ao 

comezo de cada unidade didáctica a efectuar probas escritas e orais sen ter 

consecuencia para a nota. 

En 1º de ESO, xa que os alumnos comezan coa materia, a avaliación inicial non ten 

moito sentido. Para 2º,  a avaliación inicial acarreará medidas de reforzo personalizadas 

(fichas de repaso, adaptación do nivel das probas se é o caso) e se detectamos 

problemas ao nivel de grupo adaptaráse medidas de repaso na clase atá alcanzar o 

nivel requerido. 

Atención á diversidade 

Teremos en conta as disposicións vixentes referidas a alumnos que: 

1. Presentan dificultades na adquisición da Lingua Francesa. 

2. Os que non chegan a superar os mínimos esixibles. 

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

4. Os que levan un ritmo máis rápido que o dos seus compañeiros. 

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

problemas e son as seguintes: 

1. Unhas actividades finais de revisión nas que se intenta comprobar o aprendido e no 

seu caso observar as deficiencias. 

2. Exercicios para fixar contidos conceptuais esenciais de cada unidade e reflexionar 

sobre o propio proceso de ensino, estes exercicios poderán presentarse de forma 

individual e personalizada en función dos coñecementos. 
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3. Esquemas de estratexias aos alumnos que teñen máis dificultades de escoita ou 

lectura. 

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

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

que todo alumno participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance 

o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 

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

ampliación e de reforzo. Van dirixidas ben a alumnos que terminan antes o seu traballo 

(ampliación) ou ben aos que necesitan traballar máis ou doutro xeito algún contido 

(reforzo), incluíndo tamén actividades para explotar a oralidad (actes de parole) e 

atender ás necesidades e ritmos de aprendizaxe que mostra o alumnado. Teremos 

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

linguas podenser bos noutras campos como a arte, as manualidades, a tecnoloxía ou a 

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

clase (manualidades, proxectos, presentacións en power-point, pósteres, organización 

de coreografías, concertos, procura de informacións) 

A atención a diversidade centraráse en: 

- Tempo e ritmo de apredizaxe 

- Metoloxía persoalizada 

- Reforzo de técnicas de aprendizaxe: estratexias e autoestima 

- Mellora dos procedementos, hábitos e actitudes de traballo 

No caso do alumnado con materias pendentes, levarase a cabo un plan de reforzo, no 

que se especificará a identificación da alumna ou do alumno, información sobre a 

materia sen superar, o curriculum para desenvolver, as estratexias metodolóxicas, os 

recursos necesarios para o seu desenvolvemento, as tarefas a realizar coa súa 

temporalización e o seguimento e a avaliación. 

No caso do alumnado repetidor, crearase un plan específico personalizado, no inque se 

incluirán a identificación da alumna ou do alumno, a relación das necesidades 

educativas que motivaron a repetición do curso, as medidas ordinarias aplicadas no 

curso anterior na materia, se as houber, estratexias metodolóxicas que se utilizarán no 
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seu desenvolvemento, recursos necesarios para o desenvolvemento do plan, oferta de 

medidas extraordinarias de ser necesario e acreditación da información á familia.  

 

Elementos transversais 

- Igualdade entre mulleres e homes. 

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

- Comportamento e hábito de traballo.. 

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

- Comportamento cívico e seguridad vial. 

- Os derechos dos nenos e nenas. 

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

- Educación para o medio ambiente. 

 

Actividades complementarias e extraescolares  

Obradoiro de crêpes: 

Para festexar a festa da Candeloria (La Chandeleur), o departamento de francés 

intentará realizar un obradoiro de crêpes, levado a cabo por Jérémy Thomas, un 

cociñeiro bretón que traerá o seu food truck para amosarlles aos nenos como se 

preparan as crêpes típicas desta data e ademáis fará unha presentación sobre a 

Bretaña.  

Niveis: 1º, 2º e 3º de ESO 

Contacontos: 

Obradoiro co contacontos Samuel Mountoumnjou sobre lendas africanas en francés, 

coa participación do alumnado, para así coñecer outras de fala francófona.  

Niveis: 1º e 2º e 3º de ESO 

Intercambio de correos: 
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De ser posible, os alumnos de 2º de ESO intercambiarán correspondecia con alumnado 

que está a estudar español como lingua estranxeira en Amiens (Francia) 

Niveis: 1º, 2º e 3º de ESO 

Teatro en francés: 

De ser posible, levarase a cabo unha saída a Coruña para asisir á representación dunha 

obra de teatro en lingua francesa.  

Niveis: 2º e 3º de ESO 

Ademais colaboraremos coas actividades programadas por outros departamentos, 

sempre que se nos solicite. 

Ao longo do curso pódense realizar outras actividades non previstas nesta programación 

que se consideren relevantes 

 

Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das 

programacións didácticas 

Para avaliar a efectividade da presente programación e coa finalidade de corrixir as 

posibles disfunción tomaremos en conta: 

- A temporalización: valorando se os contidos do programa se axeitan ós diferentes 

tempos previstos para o seu desenrolo (unidades, temas, proxecto, lecturas …) ao longo 

do curso. 

- A inclusividade: valorando a flexibilidade da adaptación dos contidos do programa as 

necesidades dos alumnos e das alumnas así como ós diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe dos rapazes presentes en cada un dos cursos e grupos. 

- A capacidade de provocar sinerxias de aprendizaxe: valorando si a nosa intervención 

na aula propicia (por relación ou ampliación) curiosidade polos contidos propios doutras 

áreas e matérias. Asimesmo se esperta a autoestima e as ganas de aprender en francés 

contidos globais de todo tipo (históricos, informáticos, de actualidade social, culturais, 

lectura ...). 

-O seu enfoque facilitador: valorando se o noso proxecto propon contidos “de utilidade 

na vida” e axuda a formar alumnos autónomos que se serven das fontes de información 
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de que dispoñen para buscar respostas ou comunicar as suas aprendizaxes (utilizan 

Internet, bibliotecas, buscan información sobre as temáticas traballadas fora da aula ou 

na casa, mostran interese por falar e comunicar por escrito con rapaces doutros países 

do mundo francófono...). 

- A adecuación ós alumnos e alumnas: valorando se a metodoloxía e a práctica que 

desenvolvemos na aula ó longo do curso se adapta as expectativas de aprendizaxe dos 

alumnos, se os obxectivos están ben esplicitados, se fomentan a autonomia, se son 

abarcables (en canto a dificultade e graduación) e se as temáticas son actuais 

(responden ó interese e ós gustos dos rapaces e rapazas). Tamen se fomentamos o 

uso das novas tecnoloxías na aula (para complementar as habilidades do alumnado: 

presentación de proxectos, grabación de textos ou de secuencias de vídeo...etc). 

- A motivación : Se axuda ó desenrolo das iniciativas propias do alumnado e os involucra 

para aprender máis e mellor. Se crea dinámicas de funcionamiento responsable e 

solidário entre os componentes dos grupo, nun ambente de respecto e de traballo 

colaborativo. 

- O valor globalizador: Se as temáticas traballadas contribuen tanxencialmente dende o 

francés a espertar conciencia solidaria e á formar cidadans que aceptan a diversidade 

e afrontan as diferencias non como tales senon como outras formas de cultura ou de 

estilo de vida. 

-Os resultados académicos do alumnado: se o desenrolo das competencias, en cada 

avaliación e ao final do curso, corresponde ó que se tiña planeado no programa e, de 

ser o caso, en que grado se desvia ou supera as previsións iniciais. 

- A creación de dinámicas colaborativas: Se a nosa metodoloxia de traballo como 

docentes de francés está en consonancia coa das outras áreas do Centro 

(principalmente as áreas lingüísticas) se é colaborativa e participa constructivamente 

dos programas nos que están involucrados o resto dos docentes da etapa educativa 

(Plan Lector, Tic, Bibliotecas, Intercambios, Proxectos, actividades fora do centro, 

saídas, viaxes....). 


