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1.1. PRIMEIRO CURSO DA E.S.O.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Interacción en clase  
Probas escritas 

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

Interacción en clase 
Probas escritas 

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.

Proxectos
Probas escritas

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.

Proxectos
Interacción en clase

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

Proxectos

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



Contidos mínimos esixibles

 Relacións temporais (avant, après).

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

 Negación (ne/n’…pas).

 Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?,  quoi,  quand,  comment, pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?;
adjectif interrogatif (p. ex.  quel est ton sport préféré?).

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

 Léxico do libro de texto, visto na aula.



1.2.
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Interacción clase
Probas escritas

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.

Interacción clase
Probas escritas

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 aclaración.

Proxectos

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.

Proxectos

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.

Interacción clase
Proxectos

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

Contidos mínimos esixibles

- Presente de indicativo e imperativo dos verbos da primeira e segunda conxugación.

- Presente de indicativo dos verbos être, avoir, aller, faire, dire, savoir, devoir, pouvoir, vouloir, boire, venir, sortir.

- A negación ne...pas, ne plus, ne... jamais, ne... rien.

- A expresión da hora.



- A interrogación (tres formas)

- Léxico de toda as unidades do libro de texto e visto na aula



1.3. TERCEIRO CURSO DA E.S.O

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Interacción en clase.

PLEB1.7. Identifica a información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados amodo e con 
claridade (por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando 
as imaxes axudan á comprensión.

Interacción en clase.

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude 
positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou 
aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras.

Interacción en clase.

PLEB3.7.  Comprende  o  esencial  (por  exemplo,  en  lecturas
para a mocidade) de historias de ficción breves e ben estruturadas, e
faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións e do
argumento.

Proxectos.
PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación.

Probas escritas.

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación 
e de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais).

Proxectos.

PLEB5.9. 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, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe.



Contidos mínimos esixibles

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa (comme); finalidade (afin 

de + Inf.); comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que).

▪ Negación (negación nos tempos compostos).

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

▪ Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles 

partitifs). 

▪ Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; divisións (au … siècle, en (année));

indicacións de tempo (après

▪ Léxico do libro de texto e visto na aula
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1.4. CUARTO CURSO DA E.S.O
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Probas orais.
Observación na clase.

PLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso
de  comprensión,  axustándoo  ás  necesidades  da  tarefa  (de
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o
caso: facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta,
etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece
mediante  os  propios  coñecementos  e  as  experiencias  doutras
linguas.

Proxectos
Observación na clase.

PLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un
esquema lineal e estruturado, sobre aspectos   concretos   de  temas
do seu interese ou relacionados cos seus estudos,  e responde a
preguntas   previsibles   breves   e   sinxelas.

Proxectos.

PLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo 
ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet).

Proxectos.

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes 
sociais relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de actualidade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía.

Probas oral e escritas.

PLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos 
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.
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Contidos mínimos esixibles

 Vocabulario sobre personalidades e os estados emocionais das persoas.

 Conxugación do futuro e do condicional de verbos irregulares.

 Os adverbios de cantidade.

 Os pronomes posesivos e demostrativos.

      Os pronomes persoais de complemento de obxecto directo e indirecto, así como os tónicos e os reflexivos.

 Conxugación dos verbos auxiliares être e avoir cos verbos de movemento.



2. BACHARELATO      

2.1. PRIMEIRO CURSO DE BACHARELATO (FR1)

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Proba orais
Observación na clase

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na  
maioría  de  programas  de radio e televisión relativos a temas de 
interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 
documentais, series e películas), cando se articulan de forma 
relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do seu interese.

Proxectos

PLEB2.5.  Fai  presentacións  ben  estruturadas  e  de  certa
duración  sobre  un  tema educativo  (por  exemplo,  o  deseño  dun
aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa
suficiente claridade como para que se poida seguir sen dificultade a
maior  parte  do  tempo e  cuxas  ideas principais  estean explicadas
cunha razoable  precisión, e responde a preguntas complementarias
da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal.

Proxectos

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben 
estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, redactados 
nunha variante estándar da lingua.

Proba escrita
Proxecto

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá 
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou 
menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha 
viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e
lugares; narrando acontecementos nunha secuencia coherente; 
explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e 
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas 



de actuación.

Proba escrita
Proxecto

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e 
para estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e
secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir 
erros tipográficos e ortográficos.

Contidos mínimos         esixibles  

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant,
tout de même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (plus…plus, moins…moins, plus…moins,
moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que); condición (si, même si + Indic.); estilo indirecto.

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

 Exclamación (Que, Hélas!)

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

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

 Expresión do tempo: presente; pasado; futuro.

 Léxico do libro de texto e visto na aula.



2.2. PRIMEIRO CURSO DE BACHARELATO (FR2)

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Probas orais
Observación na clase

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo o
que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras linguas.

Proxectos

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

Probas escritas 
Proxectos

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

Proxectos

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

Probas orais
Proxectos

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



         Contidos mínimos esixibles

- O passé composé e a concordancia do participio.

- O imperfecto e o condicional.

- Uso do imperfecto / passé composé.

- Os pronomes indefinidos.

- Os pronomes relativos.

- Léxico: o do libro de texto e o visto na aula.



2.3. SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO (FR1)

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Probas orais
Probas escritas
Proxectos
Observación clase

PLEB1.2.  Identifica as ideas principais,  os detalles relevantes e as
implicacións xerais de conversas e debates relativamente extensos e
animados entre varias persoas interlocutoras que teñen lugar na súa
presenza,  sobre  temas  xerais,  de  actualidade  ou  do  seu  interese,
sempre que o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi
idiomático da lingua.

Probas orais
Probas escritas
Proxectos

PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento dun experimento científico, ou unha 
análise de aspectos históricos, sociais ou económicos), cunha 
estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis 
importantes, e demostrando seguridade á hora de contestar preguntas 
do auditorio formuladas con claridade e a velocidade normal.

Proxectos

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas 
en noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou
máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses 
textos.

Proxectos

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en
calquera soporte, nos que solicita e transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes, 
respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén nas redes
socias.

Probas orais
Observación na clase

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir, adecuando a súa produción ás 
convencións sociolingüísticas da lingua meta.



Contidos mínimos esixibles
-
- Descrición detallada dos rasgos físicos e de carácter dunha persoa.

- O passé composé e a concordancia do participio.

- O imperfecto.

- Uso do imperfecto / passé composé

- Os pronomes posesivos

- Os pronomes demostrativos



2.4. SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO (FR2)

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Probas orais
Proxectos

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e información
relevante  en  presentacións  ou  charlas  ben  estruturadas  e  de
exposición  clara  sobre  temas  coñecidos  ou  do  seu  interese
relacionados  co  ámbito  educativo  ou  ocupacional,  e  os   aspectos
máis significativos   de   noticias   de   televisión, así como o esencial
de  anuncios  publicitarios,  series  e  películas  ben  estruturados  e
articulados  con  claridade,  nunha  variedade  estándar  da  lingua  e
cando as imaxes faciliten a comprensión.

Observación na clase

SLEB 2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na 
aula, utilizando a maioría das veces a lingua estranxeira, producindo 
mensaxes adecuadas ás situacións de comunicación reais ou 
simuladas, e colaborando para entender e facerse entender.

Proxectos

SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera 
soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como  noticias 
glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos,
e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida reler
as seccións difíciles.

Proxectos
Probas escritas

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e
chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra, 
de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen importantes e xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles.

Proxectos 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.

Contidos mínimos esixibles

- Descrición detallada dos rasgos físicos e de carácter dunha persoa.

- O passé composé e a concordancia do participio.

- O imperfecto.

- Uso do imperfecto / passé composé

- Os pronomes posesivos

- Os pronomes demostrativos



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Traballos.
Caderno do profesor.
Probas orais e  escritas.

Instrumentos:

Probas orais e escritas da  1ª e 2ª avaliación. Traballo desenvolvido na 3ª avaliación.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media da 1ª e a 2ª avaliación. 
Os traballos da 3 avaliación servirán para subir nota a aqueles alumnos que teñen unha avaliación positiva 
nas dúas primeiras avaliacións. Ata un máximo de 1’5 puntos segundo entreguen ou non os traballos e a 
calidade dos mesmos.
Recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas mediante traballo de reforzo durante a 3ª avaliación. 
Están obrigados a entregar  todas as tarefas.

Proba extraordinaria de
setembro Data a  precisar. Entrarán os contidos mínimos da 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Realización e entrega de traballo de reforzo.

Criterios de cualificación: 
Acadar os contidos mínimos da materia.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Entrega dos traballos obrigatoria.



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

Actividades

Redacción sobre o confinamento, utilizando a gramática aprendida na clase, segundo os niveis. “Je 
reste à la maison”.

Comprensión e aprendizaxe da canción “La tendresse”.

Recuperación da 1ª e 2ª avaliación mediante entrega de traballos de reforzo.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)
Contacto pola Aula virtual, e via email.

Materiais e recursos
Fichas, exercicios gramaticais, links a cancións, películas e series, xornais francófonos, exames da 
ABAU.

                                                              4.Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Por mail a cada un dos alumnos.
A través da Aula Virtual.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Dona Carmen Tembrás Alonso, profesora de Educación Secundaria con praza definitiva no centro e Directora do mesmo.

Asdo: Carmen Tembrás Alonso

Dona Blanca Riestra, profesora de Educación Secundaria, funcionaria en prácticas, e Xefa de Departamento.

Asdo: Blanca Riestra
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