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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenrolo e contexto legal: 

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE),    de ámbito 

estatal. 

* D. 86/2015 DO 25 DE XUÑO, de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo da ESO e do 

BACHARELATO na Comunidade Autónoma de Galicia. 

ENTORNO FÍSICO 

 

O IES “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de Santa María de 

O Temple,na Urbanización de A Barcala, construída e habitada dende mediados da década dos oitenta, 
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de onde procede unha grande parte do alumnado do centro; o resto dos alumnos teñen o seu orixe no 

núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e O Temple, e teñen que utilizar transporte 

escolar. 

É o IES de referencia de tres colexios de Primaria do concello, o Wenceslao Fernández Flórez, no centro 

urbano do núcleo principal do concello, o Portofaro, situado á entrada da propia urbanización de A 

Barcala, e O Graxal, situado na urbanización de O Temple. 

O CENTRO 

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.  O número de 

alumnos matriculados no centro supera os 700, contando este ano con seis liñas en 1º, 2º e 3º de ESO; 

cinco en 4º  e catro en bacharelato (ademais de dous ciclos de FP). Consta de dous edificios de aulas 

separados nos que se sitúan respectivamente a ESO, no máis grande, e o bacharelato e ciclos 

formativos, no mais pequeno. 

A comunidade educativa está formada por máis de 70 profesores repartidos nos distintos 

departamentos. Conta con un departamento de Orientación e cada ano participamos en numerosos 

plans proxecta e actividades formativas dentro dos programas da Consellería de Educación. 

O alumnado en xeral procede de familias de clase media baixa e, en bastantes casos, inmigrantes. O 

seu nivel académico está dentro da media dos centros das súas características. En canto á asignatura, 

en 1º ESO inician todos a andadura na lingua. É a primeira vez que se enfrentan a outra lingua 

estranxeira, quedando exentos no primeiro ciclo aqueles alumnos que veñen do colexio de primaria 

cun informe no que se especifica que precisan clase de apoio ou reforzo noutras asignaturas. 

No caso de Bacharelato, trátase en xeral de grupos de bo nivel, pero heteroxéneos,con claras 

diferencias de nivel segundo as competencias. Este curso non haberá a asignatura de francés en 2º de 

Bacharelato xa que non houbo máis de dúas persoas interesadas e non se puido crear un grupo tan 

reducido  dada a situación de horario completo das dúas persoas pertencentes ó Departamento. 

Estudarase tamén a posibilidade de presentar aos alumnos ás probas oficiais do DELF escolar. 

O DEPARTAMENTO 

O departamento de francés conta con dúas profesoras definitivas: Begoña Lourido Romeu, que ocupa 

o cargo de xefatura  e Aida Sánchez Timiraos , recén chegada ó centro. 

O departamento conta con seis grupos de 1º ESO (dúas sesións semanais), cinco de 2º ESO (dúas 

sesións semanais), tres de 3º ESO (dúas sesións semanais), dous de 4º ESO (tres sesións semanais) e un 

de 1º Bacharelato (dúas sesións semanais). 

Recursos disponibles: 
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TV, DVD, reproductor CD, ordenadores, pizarra dixital interactiva e conexión a Internet, aula virtual e 

plataforma EDIXGAL,  biblioteca e salón de actos. 

GRUPOS DE FRANCÉS E PROFESORAS 

Materia Curso Grupo Profesora 

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO A Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO B Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO C Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO D Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO E Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO F Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªLE 2º ESO A Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªLE 2º ESO B Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªLE 2º ESO C / D Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªLE 2º ESO E Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 2º ESO F Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO A / D Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO E Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO F Aida Sánchez Timiraos 

FRANCÉS 2ªLE 4º ESO A/B/C/D Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªLE 4º ESO A/B/C/D Begoña Lourido Romeu 

FRANCÉS 2ªL 1º Bach A/B/C/D Begoña Lourido Romeu 
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Este ano o departamento ten un grupo de Sección Bilingue en 2º ESO que cursa a asignatura de 

Obradoiro de comunicación oral en lingua francesa, impartida por Víctor Torreiro García, pertencente 

ao departamento de lingua galega. A coordinadora da sección bilingüe actual é Begoña Lourido 

Romeu. 

Este ano non imos contar coa presenza dun auxiliar de conversa. 

 

Día e hora de reunión do Departamento: 

Debido ó feito de que o horario de setembro é provisional, non podemos precisar polo de agora ese 

dato. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA LINGUA FRANCESA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

O departamento de francés acerca aos xoves estudantes esta lingua estranxeira nun contexto escolar e 

dentro do marco do regulamento vixente. Dá unha importancia primordial á adquisición e ao 

desenvolvemento das competencias básicas do currículo da Secundaria Obrigatoria. 

A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas 

actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística 

comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) 

un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos 

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

(expresión e interacción). Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia 

comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a 

competencia comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias 

lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e 

interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e 

interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá 

incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de 

actividade lingüística que corresponda. 
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Competencias clave 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

-Comunicación lingüística (CCL). 

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía(CMCCT). 

-Competencia dixital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 

-Competencias sociais e cívicas (CSC). 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

-Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Neste sentido, a materia de francés contribúe á adquisición da competencia en comunicación 

lingüística de xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e 

expresivos a citada capacidade comunicativa do alumno. A súa aprendizaxe, baseada nas habilidades 

comunicativas, contribúe ao desenvolvemento de devandita competencia no mesmo sentido en que o 

fai a outra lingua estranxeira estudada e as linguas maternas. A maior parte dos alumnos do 

departamento estudan o francés como segunda lingua estranxeira. 

A materia de francés contribúe de xeito esencial ao desenvolvemento da competencia para aprender 

a aprender,posto que acrecenta a capacidade lingüística xeral, conferíndolle novas potencialidades e 

recursos para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a capacidade dos alumnos para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Esta competencia faise enormemente rendible se se 

inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada 

alumno poida identificar como aprende mellor e que estratexias son máis eficaces. O 

desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma 

progresiva na toma de decisións que favorecen a súa autonomía para utilizar e para seguir aprendendo 

a segunda lingua estranxeira ao longo da vida. 

Esta materia é unha boa facilitadora do desenvolvemento da competencia social e cidadá. As linguas 

serven aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes 

comunidades e nacións, pero tamén, en gran medida, son vehículo de transmisión cultural e favorecen 

o respecto, o interese, a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e aceptación 

de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a 
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identidade dos interlocutores. Na segunda lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo en 

grupo e en parellas, e, a través destas interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias 

e a escoitar as dos demais, desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, 

tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos e, en definitiva, favorece 

aprender de e cos demais. 

As tres competencias que acabamos de citar están en relación directa coa competencia en tratamento 

da información e competencia dixital. As tecnoloxías da información e da comunicación ofrécennos a 

posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e 

inmediato a un fluxo incesante de información que crece cada día. O coñecemento do francés facilita o 

acceso á información que se pode atopar nesa lingua (á vez que ofrece a posibilidade de utilizala na 

comunicación persoal a través do correo electrónico ou en intercambios con mozos doutros lugares), 

creando contextos reais, comunicativos e funcionais de interacción oral e escrita. Así mesmo, e na 

medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a utilización 

de recursos dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia, e este uso cotián contribúe directamente 

ao desenvolvemento desta competencia. 

O currículo de francés inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais e sociais 

propias da lingua e dos países nos que se fala; xa que logo, contribúe a adquirir a competencia 

artística e cultural ao propiciar a paulatina aproximación a obras, monumentos, composicións ou 

autores que contribuíron á creación artística e histórica. Así mesmo, contribúe ao desenvolvemento 

desta competencia ao facilitar a expresión das opinións, gustos e emocións que producen as 

manifestacións culturais e artísticas e ao favorecer traballos creativos individuais e en grupo, tales 

como a procura de información, análise, realización e representación de simulacións e narracións. En 

definitiva, vehicular a segunda lingua estranxeira ao coñecemento e a apreciación da diversidade 

cultural a partir de manifestacións artísticas contribuirá ao desenvolvemento da citada competencia. 

O coñecemento do francés contribúe á adquisición da competencia de autonomía e iniciativa persoal 

en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais 

e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón poñer en funcionamento 

determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e a toma de decisións 

respecto da planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa 

persoal.                

A competencia de comunicación en lingua estranxeira é de por sí unha competencia clave. 

Pero, pola súa natureza, a asignatura 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 
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ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa 

educación. 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Concretamos aqueles obxectivos da materia de lingua francesa partindo dos establecidos no Decreto: 

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.Desenvolver e consolidar hábitos de 

disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,así 

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

coñecemento e da experiencia. 

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

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

e asumir responsabilidades. 

g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua materna e nas 

linguas estranxeiras, textos e mensaxes sinxelos. 

h) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

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

achegas importantes a outras culturas do mundo. 

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

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.   

k) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

4. ESTRUCTURA DA MATERIA NOS DIFERENTES CURSOS 

1º E.S.O. 

Descrición das unidades didácticas: obxectivos, contidos, estándares de 

aprendizaxe e criterios de avaliación 

 

1ª EVALUACIÓN: UNIDADES 1 E 2 

UNIDADE 1  

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Introducir a Iingua francesa: sons e similitudes coas linguas maternas. 
2. Saudar, presentarse, presentar. 
3. Numerar de 0 a 10. 
4. Tomar contacto co mapa de Francia: algunhas cidades e ríos. 
 

CONTIDOS 

 
1. Discriminación do francés: sons e palabras. 
2. Presentarse e presentar a outro. 
3. Verbos être e s'appeler. 
4. Pronomes suxeitos. 
5. Verbos pronominais. 
6. Numerais ata o 10. 
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7. Vocabulario da aula e propio a unha lingua estranxeira. 
8. Introdución á xeografía de Francia: fronteiras e ríos. 
9. Uso de buscadores e de recursos en Internet para buscar información. 
10. Cidades e especialidades culinarias. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos, etc.),  así como instrucións e peticións elementais relativas ao 
comportamento na aula. 

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

3. 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. 

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

5. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
6. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con corrección 

suficiente para o seu nivel escolar. 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES 
(relacionados na táboa adxunta) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

1. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas traballados, e segue instrucións e 
consignas de aula. 
2.Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos orais 
breves (instrucións e comunicados) dos 
temas estudados. 
3. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, produce con suficiente 

 
 

. Comprender sons, palabras e frases curtas. 

. Repetir os sons, as palabras e as frases 
tratados na aula. 
. Ler en lingua francesa palabras e frases 
curtas. 

 

 
 
Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 
Ditado. 
Exercicios de “écoute” 

 
Mínimo: 50% do global en 
comprensión e expresión. 
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intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 
4. 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. 
 

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. 

 

 
. Interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión 
orais. 
. Esforzo por empregar o francés como 
lingua vehicular na aula en todas e cada 
unha das actividades encomendadas. 
. Interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 
. Respecto aos modos de vida alleos, sobre 
todo os relacionados coa francofonía. 
. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 
 

 
Mínimo: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 

 
. Realizar os exercicios esixidos e presentalos 
en  tempo e forma. 
. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou frases 
de acordo cos contidos da unidade. 
. Presentarse o presentar a alguén. 

 
PROBAS DA AVALIACIÓN E 
TRABALLO DIARIO:  
acadar un 50% de 
respostas correctas. 
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UNIDADE 2 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Presentar alguén. 
2. Presentar os obxectos da clase. 
3. Pedir informacións básicas. 
4. Contar ata 20. 
5. Identificar e falar de nacionalidades. 
6. Ler e elaborar unha axenda. 
7. Expresar os gustos. 
8. Coñecer as festas e costumes de fin de ano. 

CONTIDOS 

1. Idades, nacionalidade, enderezo. 
2. Vocabulario da clase, artigos definidos e indefinidos. 
3. « Est-ce que ?» vs «Qu'est-ce que ? » 
4. Números de 11 a 20. 
5. Avoir e aimer. 
6. Días, meses, estacións. 
7. Negación. 
8. Os ríos e montañas de Francia. 
9. Vocabulario do Nadal, dos Reis. 
10. Os diferentes sons da letra « e ». 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais 

sinxelas e moi básicas, emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre as 
situacións habituais de comunicación traballadas, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

 
2. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, familia, orixe, 

gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais 
sobre estes datos. 

 
3. Seguir instrucións básicas e comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como 

invitacións, felicitacións, notas, avisos, billetes de transporte, entradas, etiquetas ou xogos 
coñecidos. 

 
4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

 
5. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN 

E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN E MINIMOS 

ESIXIBLES 

CC 

CLAVE 

1. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas e 
temas traballados, e segue 
instrucións e consignas de aula. 

2. Comprende a información máis 
relevante de textos orais breves 
(instrucións e comunicados) con 
estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común 
relacionado con necesidades 
inmediatas, procedentes de 
medios audiovisuais ou de 
internet. 

3. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas 
traballados. 

4. 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. 

 

PORCENTAXE 
CUALIFICACIÓN 20% 

• Comprender sons, 
palabras e frases . 

• Repetir os sons, as palabras 

e as frases expresados na 

aula. 

• Ler en lingua francesa 

palabras e frases curtas. 

• Amosar interese e 

participar activamente nas 

actividades de comprensión 

e expresión orais. 

 

 

 

Exercicios orais de preguntas 
e respostas. 
Dictado. 
Exercicio de lectura en lingua 
francesa. 

 
Mínimo: 10%  global en 
comprensión e expresión. 

 

• CCL 

• CAA 

• CCEC 
 

 

 

 

5. 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. Prepara e realiza 
quecementos e fases finais de 
acordo cos contidos a realizar. 

PORCENTAXE CUALIFICACIÓN 
60% 

• Realizar os exercicios 
esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

• Realizar exercicios 
escritos nos que terán que 
responder e completar 
palabras e/ou frases de 
acordo cos contidos da 
unidade 

• Escribir un pequeno 
texto co léxico traballado. 

 
EXAMES ESCRITOS: 
60%: 
Gramática: 30% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
MÍNIMO: acadar un 
50% de respostas 
correctas.   

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

6. 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. 

PORCENTAXE DE 
CUALIFICACIÓN 20% 

⚫ Esforzo por empregar o 
francés como lingua 
vehicular na aula en 
todas e cada unha das 
actividades 
encomendadas. 

⚫ Interese por 
comprender a cultura 
que reposa na lingua 
francesa. 

PORCENTAXE DE 
CUALIFICACIÓN 

 
Mínimo: Acadar un 
50% de valoración 
positiva no total das 
sesións da avaliación 

• CCL 

• CAA 

• CCEC 

• CD 
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6. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES 
(relacionados na táboa adxunta) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

E MINIMOS EXISIBLES 

1. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas traballados, e segue instrucións e 
consignas de aula. 
2.Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves (instrucións 
e comunicados) dos temas estudados. 
3. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 
4. 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. 

 

. Comprender sons, palabras e frases 
curtas. 

. Repetir os sons, as palabras e as frases 
tratados na aula. 

. Ler en lingua francesa palabras e frases 
curtas. 

. Describir os obxectos da súa mochila. 

. Expresar a súa data de nacemento. 

. Presentar a un compañeiro. 

 

 

 

Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

Ditado. 

Exercicios de “écoute” 

 

Mínimo: 50% do global en 
comprensión e expresión. 

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. 

 

 

.Interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión 
orais. 

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

.Interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

.Respecto aos modos de vida alleos, sobre 
todo os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

 

Mínimo: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en  tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou 
frases de acordo cos contidos da unidade. 

. Redacción sobre un membro da clase  
e/ou sobre un mesmo. 

. Descrición do material escolar. 

 

EXAMES ESCRITOS 

 

MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 
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2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Falar da familia. 
2. Describir a roupa e cores. 
3. Falar de transporte e profesións. 
4. Preguntar: ¿Cómo...?. 
5. Falar de desprazamentos. 
6. Países francófonos de Europa e clichés. 
 

CONTIDOS 
 
1. A familia. 
2. Os posesivos. 
3. Adxectivos para a descrición, cores. 
4. Roupa, profesións, transportes e os seus femininos. 
5. C'est e Il/elle est. 
6. Comment ? 
7. Preposición con transportes, cidades, países. 
8. Os numerais do 21 ao 50. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais 

sinxelas e moi básicas, emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre as 
situacións habituais de comunicación traballadas, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

 
2. Dar e obter información sobre os datos básicos persoais traballados, utilizando un repertorio moi 

básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 
 
3. Seguir instrucións básicas e comprender textos propios de situacións cotiás dos contidos 

traballados. 
 
4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada, e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

 
5. 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. 
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6. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES 

(relacionados na táboa adxunta) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

E MINIMOS EXISIBLES 

. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e temas 
traballados, e segue instrucións e consignas de aula. 
. Comprende o sentido global e a información máis 
relevante de textos orais breves dos temas 
estudados. 
. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 
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. 
. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

 

 

. Comprender sons, palabras e frases 
curtas. 

. Repetir os sons, as palabras e as frases 
tratados na aula. 

. Ler en lingua francesa palabras e frases. 

. Describir á familia e a roupa que leva. 

 

• Exercicios orais de preguntas 
e respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

 

Mínimo: 50% en comprensión e 
expresión. 

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. 

 

. Interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión 
orais. 

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

. Interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respeto aos modos de vida alleos, 
sobre todo os relacionados coa 
francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

 

Mínimo: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou 
frases de acordo cos contidos da 
unidade. 

. Realización dunha árbore xenealóxica 
real ou imaxinaria. 

.Descrición dalgún membro da familia 
real ou imaxinario. 

 

• PROBAS DE AVALIACIÓN E 
TRABALLO DIARIO:  

• MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 
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UNIDADE 4  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Falar por teléfono. 
2. Falar de gustos e lecer. 
3. Preguntar: ¿alguén quere...? 
4. Aceptar / rechazar. 
5. Expresar a causa. 
6. Expresar a preferencia. 
7. Comparar. 
8. Utilizar os partitivos. 
9. Utilizar axeitadamente os pronomes tónicos. 
10. Contar ata 99 
 

CONTIDOS 

• Léxico propio da conversa telefónica. 
• Instrumentos musicais e deportes. 
• Jouere faire coas actividades de lecer. 
• A comparación. 
• O «e »na raíz dos verbos de primeira conxugación. 
• Emocións e expresións. 
• Fórmulas para convidar, aceitar e rechazar. 
• Pourquoi e parce que. 
• Artigos partitivos. 
• Pronomes tónicos. 
• Os sons [y] e [u]. 
• Os numerais do 51 ao 99. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais 
sinxelas e moi básicas ,emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre as 
situacións habituais de comunicación traballadas, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

2. Dar e obter información sobre os datos básicos persoais traballados, utilizando un repertorio moi 
básico de expresións moi sinxelas e habituais. 

3. Seguir instrucións básicas e comprender textos propios de situacións cotiás traballadas. 
4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada, e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

5. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o 
seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 
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6. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES 

(relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC CLAVE 

1. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas traballados, e segue instrucións e 
consignas de aula. 

2. Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves dos 
temas estudados. 

3. .Comprende textos adaptados relativos a 
temas traballados. 

4. 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. 

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

 

 

. Comprender sons, palabras e frases 

curtas. 
. Repetir os sons, as palabras e as frases 
tratados na aula. 
. Ler en lingua francesa palabras e frases. 
.Saber falar por teléfono. 
.Invitar aos seus amigos ao seu 
cumpleanos. 
.Saber expresar a preferenza. 

 

• Exercicios orais de 
preguntas e respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

 

Mínimo: 50% en comprensión 
e expresión. 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

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. 

 

. Interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión 
orais. 

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

. Interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, 
sobre todo os relacionados coa 
francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

 

 

Mínimo: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total 
das sesións da avaliación 

 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou 
frases de acordo cos contidos da 
unidade. 

. Expresar por escrito os gustos e 
preferenzas polos deportes e a música. 

 

• PROBAS DE AVALIACIÓN 
E TRABALLO DIARIO:   

 

• MÍNIMO: acadar un 50% 
de respostas correctas. 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5   
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Preguntar e dar a hora. 
2. Falar das actividades diarias e a súa secuenciación. 
3. Falar do corpo e de doenzas comúns. 
4. Expresar a dor. 
5. Facer plans en futuro. 
6. Utilizar axeitadamente voir e regarder. 
7. Falar de certos animais e caracterizalos. 
8. Descubrir os números ordinais (ata o 12). 
9. Descubrir o Tour de Francia. 
10. Descubrir as diferenzas dos horarios franceses e españois. 
11. Discriminar os sons [b], [v] e [s], [ᶴ], [ʒ] e [z]. 
 

CONTIDOS 

 
1. «Quelle heure est-il ? ». 
2. Horarios. 
3. Inversión do suxeito na interrogativa. 
4. Vocabulario das actividades quotiás: se lever, prendre son petit-déjeuner, etc. 
5. As partes do corpo. 
6. Avoir mal à e algunhas doenzas comúns. 
7. Futur proche. 
8. Voire regarder. 
9. Animais e cualidades. 
10. Ordinais de 1º a 12º. 
11. O « Tour de France ». 
12. Os horarios franceses. 
13. Os sons [b], [v], [s], [ᶴ], [ʒ], [z]. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais 
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sinxelas e moi básicas emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre as situacións 
habituais de comunicación traballadas, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

2. Dar e obter información sobre os datos básicos persoais traballados, utilizando un repertorio moi 
básico de expresións moi sinxelas e habituais. 

3. Seguir instrucións básicas e comprender textos propios de situacións cotiás traballadas. 
4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada, e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

5. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, recoñecendo o 
seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 

6. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES 

(relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas e temas traballados, e segue 
instrucións e consignas de aula. 

2. Comprende o sentido global e a información máis 
relevante de textos orais breves dos temas estudados. 

3. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

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

5. 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. 

 
 

. Comprender sons, palabras e frases. 
Repetir os sons, as palabras e as frases tratados 
na aula. 
. Ler en lingua francesa palabras e frases 
. Comprender textos curtos adaptados ao seu 
nivel e explicar o contido ao resto da clase. 
. Aprender as palabras e expresións contidas na 
unidade. 
. Realizar exercicios dirixidos a preguntar e dicir 
a hora, ás actividades cotiás a expresar si se ten 
algunha doenza, recoñecendo as partes do 
corpo. 
. Coñecer o léxico dos animais. 

 

• Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos 
incluídos na unidade. 

• Exercicios de “écoute”. 
 

Mínimo: 50% comprensión e 
expresión. 

 
 

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

 
 
Interese e participación activos nas actividades 
de comprensión e expresión orais. 
Esforzo por empregar o francés como lingua 
vehicular na aula en todas e cada unha das 
actividades encomendadas. 
Interese por comprender a cultura que reposa 

 
 
Mínimo: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 
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na lingua francesa. 
Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 
Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

7. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 

expresións e enunciados traballados previamente, para 

transmitir información ou con intencións comunicativas 

propias do seu nivel. 

 
. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 
. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou frases de 
acordo cos contidos da unidade. 
. Redactar textos curtos co léxico traballado 
describindo como vai vestido/a e empregando 
as cores e os adxectivos vistos na unidade. 

 
PROBAS DE AVALIACIÓN E 
TRABALLO DIARIO:   

 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 
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UNIDADE 6  
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Falar do tempo que fai. 
2. Dar consellos e prohibir. 
3. Mercar, preguntar o prezo e pagar. 
4. Dar unha opinión e expresar un desexo.. 
5. Escribir un mail a un correspondente para propor unha viaxe. 
6. Comprender instrucións. 
7. Falar de vacacións. 
8. Pronunciar e recoñecer as vogais nasais [õ], [ã], [ἓ],[œ]. 
 

CONTIDOS 

 
1. Vocabulario meteorolóxico. 
2. Sensacións físicas. 
3. O Imperativo. 
4. Expresións impersoais il fait/ il faut. 
5. Condicional de devoir, aimer e vouloir. 
6. Combien? / combien de? 
7. Expresións na tenda. 
8. Pronomes complementos directos. 
9. Preposicións chez / avec. 
10. Vocabulario da viaxe. 
11. Vogais nasais [õ], [ã], [ἓ] 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais 

sinxelas e moi básicas, emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre as 
situacións habituais de comunicación traballadas. 

2. Dar e obter información sobre os datos básicos persoais traballados, utilizando un repertorio moi 
básico de expresións moi sinxelas e habituais. 

3. Seguir instrucións básicas e comprender textos propios de situacións cotiás traballadas. 
4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada, e cun 

formato preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 
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presentación limpa e ordenada do texto. 
5. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico,recoñecendo o 

seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 
6. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar 
e entoar con razoable comprensibilidade. 

7. Utilizar para a comprensión e a produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas traballados, e segue instrucións e 
consignas de aula. 
. Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves dos temas 
estudados. 
. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 
. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 
.  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. 

 

 

Comprender sons, palabras e frases. 
Repetir os sons, as palabras e as frases 

tratados na aula. 

Ler en lingua francesa palabras e frases 

Comprender textos curtos adaptados ao 

seu nivel e explicar o contido ao resto da 

clase. 

Aprender as palabras e expresións 

 

 

• Exercicios orais de 
preguntas e respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos 
incluídos na unidade. 

• Exercicios de “écoute” 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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contidas na unidade. 

Saber pedir o prezo dun produto e pagar. 

Falar das vacacións. 

Mínimo: 50% comprensión e 
expresión. 

 

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

 

 

. Interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión 
orais. 

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

. Interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

Respecto aos modos de vida alleos, sobre 
todo os relacionados coa francofonía. 

 

 

Mínimo: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

7. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias do seu nivel. 

 

Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en tempo e forma. 

Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou 
frases de acordo cos contidos da unidade. 

Redactar textos curtos co léxico traballado 
falando das vacacións. 

 

• PROBAS DE 
AVALIACIÓN E TRABALLO 
DIARIO:  

 

MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
TEST DE GRAMÁTICA: O alumno terá que responder por escrito ás preguntas propostas de acordo cos 
contidos da unidade. 
 
TEST DE VOCABULARIO: O alumno deberá coñecer o vocabulario da unidade. 
 
REDACCIÓN: O alumno deberá ser capaz de escribir frases curtas. 
 
EXERCICIO ORAL: O alumno lerá e pronunciará en lingua francesa sons e palabras contidos na unidade, 
así como responderá oralmente a preguntas sinxelas. 
 
TRABALLO PRÁCTICO: O alumno deberá ter ao día o seu caderno coas tarefas feitas e traballar na aula, 
participando activamente en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter oral ou 
escrito e deberá conservar o material complementario que o profesor lle entrega e realizar o proxecto 
indicado ó final de cada trimestre. 
 
PROBAS OBXETIVAS PARA AVALIAR A ADQUISICIÓN DAS CATRO DESTREZAS NA ADQUISICIÓN DUNHA 
LINGUA (OS 5 BLOQUES). 
 

2º ESO 

Descripción das unidades didácticas: obxectivos, contidos, estándares de  

1ª AVALIACION 

UNIDADE 0  

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Escribir un correo electrónico para presentarse. 

2. Preguntar pola identidade de cousas e persoas. 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

PROCEDEMENTOS 

AVALIACIÓN E CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

1.Comprende frases e 

expresións habituais 

relacionadas con 

necesidades inmediatas e 

temas traballados, e segue 

instrucións e consignas de 

aula. 

2.Comprende o sentido 

global e a información máis 

relevante de textos orais 

breves dos temas estudados. 

3.Comprende textos 

adaptados relativos a temas 

traballados. 

4.Identifica sons e grafías de 

fonemas básicos, produce 

con suficiente intelixibilidade 

léxico e estruturas moi 

básicas. 

5.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. 

 

PORCENTAXE DE 
CUALIFICACIÓN 20% 

 
Comprender sons, 
palabras e frases. 
Repetir os sons, as 

palabras e as frases 

tratados na aula. 

Ler en lingua francesa 

palabras e frases 

Comprender textos curtos 
adaptados ao seu nivel e 
explicar o contido ao resto 
da clase. 

Aprender as palabras e 
expresións contidas na 
unidade. 

 

• Exercicios orais 
de preguntas e 
respostas. 

• Dictado 

• Lectura de 
textos curtos. 

 

Mínimo: 10% en  
comprensión e 
expresión. 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

Exercicios orais de 
preguntas e 
respostas. 
Dictado 
Lectura de textos 
curtos incluídos na 
unidade. 
Realización de 
exercicios dirixidos a 
preguntar e dicir o 
tempo que fai, 
preguntar o prezo e 
pagar, comprender 
instrucións e falar 
das vacacións. 

 
Mínimo: 10% 
comprensión e 
expresión. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

Na maioría das actividades 

de aula, amosa unha 

actitude positiva polo uso da 

lingua estranxeira en 

diferentes situacións 

comunicativas. 

PORCENTAXE DE 
CUALIFICACIÓN 
20% 

Interese e participación 
activos nas actividades de 
comprensión e expresión 
orais. 
Esforzo por empregar o 
francés como lingua 
vehicular na aula en todas 
e cada unha das 
actividades 
encomendadas. 
Interese por comprender a 
cultura que reposa na 

Mínimo: Acadar un 
50% de valoración 
positiva no total das 
sesións da 
avaliación. 

CCL 

CAA 

 

CCEC 

 

CD 
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3. Revisar léxico da vestimenta, partes do corpo e medios de transporte. 

4. Repasar verbos do curso anterior da primeira conxugación do presente. 

5. Falar de gostos. 

6. Falar da familia. 

7. Expresar a posesión. 

8. Falar de medios de transporte. 

9. Preguntar onde, cando e como. 

10. Revisar os números de 0 a 100. 

CONTIDOS 

 

1. Repaso das formas de presentarse. 

2. Léxico da vestimenta, das partes do corpo, do material da clase, dos transportes. 

3. A descripción física. 

4. Adxectivos calificativos. 

5. Os membros da familia. 

6. Adxectivos posesivos. 

7. Verbos da primeira conxugación, presente. 

8. Verbos usuais. 

9. Interrogación: onde? como? Cando? 

10. Números do 0 ao 100. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos, etc.),  así como instrucións e peticións elementais relativas ao 

comportamento na aula. 

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. 

3. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións visuais...), 

identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 

expresións non coñecidas. 

4. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 

5. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 

corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES 

(relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

E MINIMOS EXISIBLES 

1. Comprende frases e expresións habituais 

relacionadas con necesidades inmediatas e 

temas traballados, e segue instrucións e 

consignas de aula. 

2. Comprende o a información máis relevante de 

textos orais breves (instrucións e 

comunicados)  léxico moi común relacionado 

con necesidades inmediatas, procedentes de 

medios audiovisuais ou de Internet. 

3. Comprende textos adaptados relativos aos 

 
• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto. 
• Comprender a intención comunicativa dun texto e 
identificar os puntos principais. 

• Preguntar pola identidad de algo o de alguén. 

• Falar da roupa que leva. 
 

 
• Exercicios orais de preguntas 

e respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

 

• Mínimo: 50% global en 
comprensión e expresión. 
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temas traballados no curso anterior. 

 

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. 

 
• Interese e participación activos nas actividades de 

comprensión e expresión orais. 

• Esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na 
aula en todas e cada unha das actividades encomendadas. 

• Interese por comprender a cultura que reposa na lingua 
francesa. 

• Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 

• Interese por superar as dificultades ao comunicarse nunha 
lingua estranxeira. 

 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación      

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. 

 

 
Realizar os exercicios esixidos e presentalos en tempo e forma. 
Exercicios escritos nos que terán que responder e completar palabras 
e/ou frases de acordo cos contidos da unidade. 
Redactar textos curtos co léxico traballado, por exemplo, un e-mail a 
un correspondente para presentarse. 

• EXAMES ESCRITOS:  
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 
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UNIDADE 1 - RETROUVAILLES 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Presentarse e falar de sí. 
2. Presentar e falar doutra persoa. 
3. Intentar a entoación. 
4. Interrogar sobre persoas e accións, lugar, etc. 
5. Describir con adxectivos masculinos e femininos. 
6. O lugar do adxectivo. 
7. Descubrir o son [ñ]. 
8. Usar os diferentes rexistros de lingua. 
9. Negar. 
10. Falar de profesións. 
11. Situar no espazo (I). 
12. Usarmos determinantes demostrativos. 
13. Recoñecer os sons do « e ». 
14. Coñecer e falar de acontecementos culturais importantes. 

 

CONTIDOS 

 
1. A entoación da afirmación, da exclamación e da interrogación. 
2. Tu vs Vous 
3. A prensentación ; c'este i il/elle est. 
4. A interrogación 
5. Os verbos pronominais. 
6. A descripción. 
7. Adxectivos masculinos e femininos. 
8. Profesións. 
9. Nacionalidades. 
10. O lugar do adxectivo. 
11. A grafía do son /ñ/ en francés. 
12. Linguaxe estándar e coloquial. 
13. Negación (plus, rien, jamais...). 
14. A situación espacial. 
15. Os adxectivos demonstrativos. 
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16. Os sons do e. 
17. A rexión PACA. 
18. O Festival de Cannes. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

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. 

2. 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. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. Interacionar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 

moi básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando 
para entender e facerse entender. 

5. 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. 

6. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións 
visuais), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

7. 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. 

8. Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

9. 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, 
amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto. 

10. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 
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11. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos 
respectivos.
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12. respectivos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS 

DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

E MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 
5. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas. 

6. 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. 

 
 

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

• Comprender a intención comunicativa dun 
texto e identificar os puntos principais. 

• Pronunciar correctamente ao momento de 
falar e de ler un texto o algunha frase. 

• Saber facer preguntas e describir algo o a 
alguén. 

 

 

 

• Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión 
e expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a 
cara, e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 
elemental, intercambiar información moi básica. 

 

 

 
. Interese e participación activos nas actividades 
de comprensión e expresión orais. 
. Esforzo por empregar o francés como lingua 
vehicular na aula en todas e cada unha das 
actividades encomendadas. 
. Interese por comprender a cultura que reposa 
na lingua francesa. 
. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 
. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 
 

MÍNIMO: acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación      

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

 

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. 

 

 
. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 
. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 
. Redactar textos curtos co léxico traballado. 
. Describir a alguén. 

EXAMES ESCRITOS: 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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UNIDADE 2 – MON UNIVERS À MOI 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Contar de onde se ven. 
2. Expresar cantidades. 
3. Dar unha receita. 
4. Preguntar un itinerario. 
5. Dar un itinerario. 
6. Presentar a casa. 
7. Describir o cuarto. 
8. Situar no espazo (II). 
9. Falar de cousas en plural (irregulares). 
10. Expresar a posesión. 
11. Recoñecer os sons do s. 

12. Traballar a banda deseñada. 
13. Descubrir as tradicións de Nadal noutros lugares. 
 
CONTIDOS 
 
1. Expresión venir de + cidade, país 
2. O artigo partitivo 
3. Cantidades determinadas e indeterminadas 
4. Vocabulario para dar unha receta 
5. Il faut 
6. Conxugación de venir 
7. Vocabulario da casa, piso, andar, partes 
8. Vocabulario dos móbeis, do cotiá 
9. Preguntar un itinerario 
10. Dar un intinerario 
11. O imperativo 
12. Adverbios de localización 
13. A preposición chez e a locución il y a 
14. O pronome tónico (repaso) 
15. Os determinantes posesivos 
16. Os plurais irregulares 
17. Fonética: a liaison 
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18. Os sons de s, c, ss, ç, z 
19. O mundo da banda deseñada, léxico e bandas deseñadas franco-belgas. 
20. Tradicións do Nadal no mundo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. 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.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. 

5.  
6. 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. 

7. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións 
visuais), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

8. 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. 

9. Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e 
con axuda previa na aula. 

10. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada 
propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando 
interese pola presentación limpa e ordenada. 

11. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
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comprensibilidade. 
12. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

E MINIMOS ESIXIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 

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

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

 

. Coñecer e saber aplicar a información esencial, os 
puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do 
texto. 

. Comprender a intención comunicativa dun texto e 
identificar os puntos principais. 

. Pronunciar correctamente ao momento de falar e de 
ler un texto o algunha frase. 

. Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse, ...). 

. Comprender preguntas relativas aos gustos, así como 
onde e cando ocorre algo. 
. Identificar persoas que posúen algo, obxectos e 

 

• Exercicios orais de 
preguntas e respostas. 

• Dictado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de écoute”. 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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lugares descritos. 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 

expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir 

información, ou con intencións comunicativas propias do seu nivel 

 

 

 

 

• Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

• Exercicios escritos nos que terán que responder e 
completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

• Redactar textos curtos co léxico traballado. 

• Describir a súa casa e os móbeis 

• Preguntar e dar un itinerario. 

 

 

EXAMES ESCRITOS 

 

 

MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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. 

Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais. 

Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, 
e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 

 
. Interese e participación activos nas actividades de 
comprensión e expresión orais. 
. Esforzo por empregar o francés como lingua vehicular 
na aula en todas e cada unha das actividades 
encomendadas. 
. Interese por comprender a cultura que reposa na 
lingua francesa e por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira.. 

 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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elemental, intercambiar información moi básica. . Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 
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2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 – TOUS EN FORME  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Contar acontecementos co presente progresivo. 
2. Interrogar sobre o lugar. 
3. Falar da frecuencia. 
4. Falar de deporte, alimentación e saúde. 
5. Dar consellos para estar en forma. 
6. Comparar co superlativo. 
7. Falar de accións do pasado ; o « passé récent ». 
8. Dar e preguntar a hora. 
9. Recoñecer e pronunciar os sons [g] e [ʒ]. 
10. Entender o uso do acento circunflexo. 
11. Ler e descubrir a francofonía e a OIF. 
12. Descubrir o francés do Quebec. 
 

CONTIDOS 
 

1. O presente progresivo. 
2. Expresións da frecuencia; une fois par semaine, tous les jours, jamais, souvent, etc. 
3. Indefinidos tout, toute,tous, toutes. 
4. Consellos para estar en forma: Si… 

5. Unha alimentación equilibrada. 
6. Verbos devoir e vouloir. 
7. Interrogativo où? 

8. Hábitos saudables. 
9. Os comparativos (repaso). 

10. O superlativo. 
11. Valores de mieux, meilleur, pire. 
12. Vocabulario de deportes, alimentación, ocio. 
13. Avoir l'air de. 
14. As horas (repaso). 
15. Os sons [g] et [ʒ]. 
16. O passé récent. 
17. O uso do acento circunflexo. 
18. A francofonía. 
19. A OIF. 
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20. O francés do Quebec. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

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. 

2. 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. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións 
visuais), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

7. 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. 

8. Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

9. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia 
da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

10. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

11. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre 

asuntos persoais ou educativos  sempre que se fale de xeito 

pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e 

predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 

a información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do texto. 

Comprender a intención comunicativa dun texto 

e identificar os puntos principais. 

Pronunciar correctamente ao momento de falar 

e de ler un texto o algunha frase. 

Comprender as preguntas que se fan na aula 

con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 

baño, levantarse, ...). 

Comprender preguntas relativas aos gustos, 

 

• Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 

expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 
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sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con 

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas. 

7. 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. 

comparando uns e outros, así como onde e 

cando ocorre algo. 

Interactuar con outros compañeiros expresando 

os hábitos de vida saudables. 

Preguntar e dicir a hora. 

 

8. 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. 

9. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 

habituais . 

10. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, 

e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 

elemental, intercambiar información moi básica. 

 

 
. Respectar os hábitos de aseo persoal e 

presentar actitudes de colaboración, 

participación e respecto cara a o material e os 

compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 

participante coma no de espectador/a, 

colaborando cos compañeiros e respectando as 

achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 

achegas dos demais a asumindo as 

 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 

actividades de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua 

vehicular na aula en todas e cada unha das 

actividades encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que 

reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 

enunciados traballados previamente, para transmitir información, ou 

con intencións comunicativas propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou frases de 
acordo cos contidos da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, por 
exemplo, a alimentación e os hábitos de vida 
saudables. 

PROBAS DE AVALIACIÓN: 

 

MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 4 – MES PROJETS 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Expresar o destino. 
2. Falar de proxectos no futuro. 
3. Expresar a suposición e opinión. 
4. Expresar condicións. 
5. Falar do tempo meteorolóxico. 
6. Escoller entre tipos de aloxamentos. 
7. Buscar e reservar unha habitación. 
8. Expresarse con cortesía segundo o destinatario. 
9. Contar ata 1000. 
10. Distinguir as vogais nasais. 
11. Discriminar e pronunciar os sons [v] vs [b]. 
12. Descubrir os heroes e as heroínas da animación franceses. 
13. Coñecer a figura de Jeanne d'Arc. 
 

CONTIDOS 

 
. Preposicións con cidades, países, rexións. 
. Contraccións de à. 
. Conxugación de savoir. 
. Futur proche afirmativo e negativo. 
. Vocabulario da meteoroloxía. 
. Climas de Francia. 
. Pesentación dun boletín meteorolóxico. 
. Expresións il y a vs il fait. 
. Futuro simple. 
. Expresións temporais (demain, la semaine prochaine, etc.) 
. Hipóteses de futuro (Si-presente-futuro). 
. Numerais ata 1000 
. Expresión de prezos (dar e pedir). 
. Vocabulario das viaxes (tren, estación, billetes, etc.) 
. Expresións para dar opinións, argumentar, supor. 
. Estructura dun correo electrónico para reservar. 
. Vogais nasais 
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.[v] vs [b] 

. Héroes e heroínas da animación francesa 
A figura histórica de Xoana de Arco 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

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. 

2. 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. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións 
visuais), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

7. 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. 

8. Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

9. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia 
da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

10. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

11. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES. (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

C.CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas principais 

ou os detalles relevantes do texto. 

Comprender a intención comunicativa dun texto 

e identificar os puntos principais. 

Pronunciar correctamente ao momento de falar e 

de ler un texto o algunha frase. 

Dicir o tempo que vai no momento presente e 

nun futuro próximo. 

Comprender as expresións relativas a pedir un 

prezo, sacar un billete e todo o referente ás 

 
• Exercicios orais de preguntas e 

respostas. 

• Ditado. 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 
apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 

con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

7. 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. 

viaxes. 

 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

 

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e 
presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 
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obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

.Redactar textos curtos co léxico traballado, como 
redactar un e-mail para facer una reserva. 

• PROBAS DE AVALIACIÓN: 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 – MÈRE NATURE 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Falar do medio ambiente. 
• Como protexer o hábitat. 
• Preguntar con inversion du sujet. 
• Dar consellos para ser ecolóxicos. 
• Escribir un correo electrónico para dar consellos ecolóxicos. 
• Expresar a proíbición e a obriga. 
• Expresar a oposición e a restricción. 
• Expresar a causa, consecuencia e finalidade. 
• Ler indicacións e sinais. 
• Comprender pictogramas. 
• Dar consellos por correo electrónico. 
• Responder a unha entrevista. 
• Descubrir os parques naturais de Grande-Synthe e dos Pirineos. 
• Coñecer as especies en perigo de extinción. 

CONTIDOS 

 

.Expresións da prohibición e permiso on peut, on ne peut pas, Il est interdit/défendu de... 

.Verbo prendre 

.O léxico do sendeirismo. 

.Vocabulario da flora e fauna. 

.Expresión da oposición e restricción (mais, cependant, alors que, en revanche...). 

.O medio ambiente; consellos e xestos ecolóxicos. 

.Dar consellos con il faudrait e on devrait. 

.Os tres acentos gráficos franceses. 

.Os sons do e. 

.Interrogación con inversión V-S 

.Indicacións en rutas. 

.Sinalización, pictogramas. 

.Expresións de causa, finalidade e consecuencia (parce que, car, comme, alors...). 
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.Especies animais en perigo. 

.O parque natural dos Pirineos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi 

básica, así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e 
actividades na aula. 

2. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións 
visuais), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

7. 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. 

8. Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e 
con axuda previa na aula. 

9. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada 
propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando 
interese pola presentación limpa e ordenada. 

10. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

11. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

 

. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e 
de ler un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse, ...). 
Falar dos animais en perigo. 
Dar consellos. 
Saber indicar un camiño. 

 
• Exercicios orais de preguntas e 

respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 
de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 
apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 

con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

7. 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. 

 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e 
presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 

 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 
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básica. achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 



Programación de Francés                        IES Afonso X O Sabio CURSO 2021/22 

 
 

64  

 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, 
como un e-mail para dar consellos sobre ecoloxía. 

PROBAS DE AVALIACIÓN: 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 6 – C'EST ARRIVÉ UN JOUR 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Contar acontecementos no pasado. 
• Organizar temporalmente un discurso. 
• Negar no pasado. 
• Puntuar un texto en francés. 
• Ordenar atá o 1000. 

• Falar de doenzas e tratamentos. 

• Usar os tempos do pasado (passé composé), presente e futuro. 
• Buscar un correspondente francés ou francófono. 
• Escribir un correo electrónico, unha carta a un correspondente. 
• Aprender as partes dunha carta / tarxeta postal, as fórmulas de cortesía, etc. 
• Recoñecer e producir os sons /o/ e /ɔ/. 
• Escribir os diferentes /se/   

• Coñecer as cinco cidades máis poboadas de Francia. 
• Ler información turística. 
• Describir unha obra de arte. 
• Falar de arquitectura. 

CONTIDOS 

 

. Formación do passé composé, sen concordancias. 

.Participios regulares e máis usados. 

.Passé composé en frases negativas. 

.Marcadores temporais (la semaine dernière, l'année dernière, hier, ce matin, maintenant, 
demain, la semaine prochaine, etc.). 
.Verbos conxugados co auxiliar être. 
.Léxico da saúde e tratamentos. 
.Normas de puntuación do francés. 
.Pasado, presente e futuro (passé composé, présent progressif, futur proche) e valor futuro do 
presente. 
.Ordinais (de dúas cifras, máis 100 e 1000). 
.Sons /o/ e /ɔ/. 
.Formas gráficas de /se/. 
.Busca dun correspondente. 
.As partes dunha carta. 
.Fórmulas de cortesía na escrita. 
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.Léxico do correo. 

.As cinco cidades máis poboadas de Francia. 

. Obras de arte e arquitectura (descripción, léxico) 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi 
básica, así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e 
actividades na aula. 

2. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública moi 
básica, así como instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento e 
actividades na aula. 

7. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi amodo e con 
moita claridade. 

8. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

9. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 
convencións sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MINIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

C.CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e 
moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas 
traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas 

e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto e 
identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e 
de ler un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse, ...). 
Contar un feito do pasado. 
Describir unha obra de arte. 

 
• Exercicios orais de preguntas 

e respostas. 

• Ditado. 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con 

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas. 

7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a 
cara, e reacciona adecuadamente para establecer contacto 
social elemental, intercambiar información moi básica. 

 

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e presentar 
actitudes de colaboración, participación e respecto 
cara a o material e os compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de participante 
coma no de espectador/a, colaborando cos 
compañeiros e respectando as achegas das demais 
persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as achegas 
dos demais a asumindo as responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación 
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vehicular na aula en todas e cada unha das 
actividades encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder e 
completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, por 
exemplo, excribir un e-mail a un correspondente. 

PROBAS DE AVALIACIÓN: 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

TEST DE GRAMÁTICA: O alumno terá que responder por escrito ás preguntas propostas de 
acordo cos contidos da unidade. 
TEST DE VOCABULARIO: O alumno deberá coñecer o vocabulario da unidade. 
REDACCIÓN: O alumno deberá ser capaz de escribir frases curtas. 
EXERCICIO ORAL: O alumno lerá e pronunciará en lingua francesa sons e palabras contidos na 
unidade, así como responderá oralmente a preguntas sinxelas. 
TRABALLO PRÁCTICO: O alumno deberá ter ao día o seu caderno coas tarefas feitas e traballar 
na aula, participando activamente en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de 
carácter oral ou escrito e deberá conservar o material complementario que o profesor lle 
entrega. 
PROBAS OBXETIVAS PARA AVALIAR A ADQUISICIÓN DAS CATRO DESTREZAS NA ADQUISICIÓN 
DUNHA LINGUA (OS 5 BLOQUES). 



Programación de Francés                        IES Afonso X O Sabio CURSO 2021/22 

 
 
 

72  

 

 

3º  E.S.O. 

Descripción das unidades didácticas: obxectivos, contidos, estándares de 

aprendizaxe e criterios de avaliación 

1) Descripción das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, 
Estándares de aprendizaxe e procedementos de avaliación e 
cualificación. 

 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 - 2 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Revisar os contidos comunicativos principais do curso anterior. 
2. Saudar e despedirse. 
3. Expresar a causa e a necesidade. 
4. Revisar e ampliar o vocabulario dos valores e dos sentimentos. 
5. Contar acontecementos no pasado. 
6. Coñecer o vocabulario e as particularidades da comunicación por Internet. 

CONTIDOS 

• Vocabulario dos valores, sentimentos e comunicación. 
• O pasado composto cos dos auxiliares. 
• A causa. 
• Verbos voir, sortir e repaso de irregulares e locución "avoir besoin de" 
• As enquisas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

• Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre 
os temas traballados, sempre que poida sIdentificar o sentido xeral, os puntos principais e a 
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información máis importante en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun re 

• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fóxistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre os temas traballados. 

• olicitar que se repita o dito. 
• Pronunciar de xeito intelixible. 
• rmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, e narrar 

no pasado accións básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado, 

utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 
• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada.Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos 
e a outras informacións visuais), identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 

•  

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

2. Comprende o sentido global e a información máis 
salientable de textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e 
comunicados, con1. Comprende en conversas formais e 
informais pregu ntas básicas moi sinxelas e habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos  sempre que se fale 
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o 
necesita. 

 estruturas previamente traballadas, léxico moi común 
relacionado con necesidades inmediatas e accións 
presentes moi habituais. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Fai presentación breves e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito, sobre aspectos trabal lados,  como poder 
relatar en pasado as accións cot iás .  

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto. 
Comprender a intención comunicativa dun texto e identificar 
os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e de ler un 
texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con respecto a 
prohibicións e permisos (saír ao baño, levantarse,...). 
Responder cuestiones tipo test sobre las “écoute” 
Dar consellos e expresar os seus sentimentos. 

 

 

 
• PROBAS DE AVALIACIÓN E 

TAREFAS DIARIAS 

Mínimo: 50% global en 
comprensión e expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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5.Comprende textos  adaptados  relat ivos  a 
temas trabal lados. 

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

7.Entende información específ ica esencial  en 
páxinas  web e outros materiais  de referencia       
ben estruturados   sobre os temas traballados. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e presentar actitudes 
de colaboración, participación e respecto cara a o material e 
os compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de participante coma no 
de espectador/a, colaborando cos compañeiros e 
respectando as achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as achegas dos 
demais a asumindo as responsabilidades para a consecución 
dos obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas actividades de 
comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

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

poidan existir. 

aula en todas e cada unha das actividades encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que reposa na 
lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao comunicarse nunha 
lingua estranxeira. 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas traballados. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en tempo e 
forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder e 
completar palabras e/ou frases de acordo cos contidos da 
unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, por exemplo un 
acontecimiento ocorrido no pasado. 

. Redactar una enquisa. 

PROBAS DE AVALIACIÓN E 
TRABALLO DIARIO 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 



Programación de Francés                        IES Afonso X O Sabio CURSO 2021/22 

 
 
 

77  

 

 

UNIDADE 2  

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Expresar unha necesidade. 
2. Solicitar axuda. 
3. Expresar o seu punto de vista. 
4. Revisar os números. 
5. Coñecer os servizos de urxencia e seguridade en Francia. 
6. Saber negar de diferentes xeitos. 

CONTIDOS 

 
1. Revisión dos números. 
2. Repaso de adxetivos. 
3. Urxencia e violencia, vocabulario. 
4. O imperativo con pronomes. 
5. A negación. 
6. A locución "Il faut" 
7. Participar nunha discusión. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre os temas 
traballados. 

2. Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre os 
temas traballados, sempre que poida solicitarque se repita o dito. 

3. Pronunciar de xeito intelixible. 
4. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 

básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, e narrar no pasado 
accións básicas, colaborando para entender e facerse entender. 

5. Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado, utilizando 
un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais.



Programación de Francés                        IES Afonso X O Sabio CURSO 2021/22 

 
 
 

78  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto. 
Comprender a intención comunicativa dun texto e 
identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e de ler 
un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse, ...). 
Participar nunha discusión sobre a violencia, utilizando 
expresións de obriga e negación. 
Dar consellos. 

 

 

 
• Exercicios orais de preguntas 

e respostas. 

• Ditado. 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 
apoio visual. 

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

7. 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. 

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.  

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e presentar 
actitudes de colaboración, participación e respecto cara 
a o material e os compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de participante coma 
no de espectador/a, colaborando cos compañeiros e 
respectando as achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as achegas dos 
demais a asumindo as responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas actividades 
de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua vehicular 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación 
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(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 

5. Participa en proxectos nos que se utilizan varias 
linguasrelacionadoscos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

 

na aula en todas e cada unha das actividades 
encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que reposa 
na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao comunicarse 
nunha lingua estranxeira. 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en tempo e 
forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder e 
completar palabras e/ou frases de acordo cos contidos 
da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, como 
rechazar una proposta o unha invitación. 

EXAMES ESCRITOS E TAREFAS 
DIARIAS 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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2ª AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 3  
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Informarse sobre algo ou alguén 
• Identificar e clasificar. 
• Falar dos sentidos. 

• Coñecer vocabulario básico sobre a flora e a fauna. 
• Coñecer diferentes paisaxes da francofonía. 
• Concienciar sobre o coidado do medio ambiente. 

 

CONTIDOS 

 

1. Vocabulario da flora e da fauna. 
2. Os números ordinais. 
3. Os verbos dos sentidos. 
4. Formacións de plurais. 
5. Os adxectivos numerais ordinais. 
6. Os adxectivos numerais ordinais, os interrogativos e demostrativos. 
7. O son /z/ 
8. Vocabulario do medio ambiente. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante en textos 
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicose 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre os 
temas traballados. 

• Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre 
os temas traballados, sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 

• 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. 

• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións relativos aos temas 
traballados , utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 

• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 
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identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES  (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas 
traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e 

predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi 
sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con 

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas. 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e 
de ler un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse, ...). 
Falar do medioambiente, da flora e fauna. 
Saber empregar nas conversas os número 
ordinais. 

 
• Exercicios orais de preguntas e 

respostas. 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas 
e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a 
cara, e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 
elemental, intercambiar información moi básica. 

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

5. Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora a scompetencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

 

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e 
presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas propias 
do seu nivel 

 

• Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en tempo e forma. 

• Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou 
frases de acordo cos contidos da 
unidade. 

• Redactar textos curtos co léxico 
traballado, por exemplo, facer 
recomendacións para preservar o medio 
ambiente. 

 
PROBAS DE AVALIACIÓN E TRABALLO 
DIARIO 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 4  
 
OBXECTIVOS 

 

• Expresar o seu acordo ou desacordo. 
• Expresar o interese ou falta dele. 
• Coñecer actividades de ocio, lugares de saídas. 
• Falar dos momentos do día e da semana. 
• Localizar no tempo. 

 

CONTIDOS 

 
. Os lugares de ocio. 
. A localización no tempo. 
. Adxectivos para expresar os intereses. 
. Verbos "haïr" et "plaire". 
. Locucións co verbo "avoir". 
. O son /o/ 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre 
os temas traballados, sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 
• 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. 

• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións relativos aos temas 
traballados, utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 

• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 
identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 
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• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e 
moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas 
traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas 

e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con 

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas. 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais ou 
os detalles relevantes do texto. 
Comprender a intención comunicativa dun texto e 
identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e de 
ler un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse,...). 
Dialogar sobre os lugares de ocio e dos seus 
intereses. 
 

 

 
• Exercicios orais de 

preguntas e respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión 
e expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a 
cara, e reacciona adecuadamente para establecer contacto 
social elemental, intercambiar información moi básica. 

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

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

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e presentar 
actitudes de colaboración, participación e respecto 
cara a o material e os compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de participante 
coma no de espectador/a, colaborando cos 
compañeiros e respectando as achegas das demais 
persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as achegas 
dos demais a asumindo as responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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 . Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao comunicarse 
nunha lingua estranxeira. 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder e 
completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

.Redactar textos curtos co léxico traballado, como 
por exemplo, expresar os lugares que frecuentan. 

 

 
Gramática: 30% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 5  

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Expresar gustos, preferencias e desexos de facer algo en futuro próximo. 

• Falar dos oficios. 

• Coñecer o vocabulario da familia e os adxectivos ligados a ella. 

• Utilizar o condicional. 

• Coñecer a Francia de Ultramar. 

 

CONTIDOS 
 

. Os oficios. 

.  A familia. 

. Adxectivos da familia. 

. Pronomes tónicos. 

. O condicional. 

. O adxectivo indefinido tout/ toute.... 

. Os sons /oe/ e /E/ 

. A Francia de Ultramar. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

• Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre 
os temas traballados, sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 

• 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. 

• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións relativos aos temas 
traballados , utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 

• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 
identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
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súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 
de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto. 
Comprender a intención comunicativa dun texto e 
identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar e de ler 
un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula con 
respecto a prohibicións e permisos (saír ao baño, 
levantarse,...). 
Falar da familia. 
Dialogor sobre os oficios utilizando o condicional. 
Dar consellos. 
Iniciarse nos coñecememtos sobre a Francia de Ultramar. 

 

 
• Exercicios orais de preguntas 

e respostas. 

• Dictado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 

con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. 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, 

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e presentar 
actitudes de colaboración, participación e respecto cara 
a o material e os compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de participante coma 
no de espectador/a, colaborando cos compañeiros e 
respectando as achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as achegas dos 
demais a asumindo as responsabilidades para a 
consecución dos obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas actividades 
de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua vehicular 
na aula en todas e cada unha das actividades 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da 
avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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etc.), e amosa respecto polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 

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

 

 

encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que reposa 
na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os 
relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao comunicarse 
nunha lingua estranxeira. 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en tempo e 
forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder e 
completar palabras e/ou frases de acordo cos contidos 
da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, como 
expresar os oficios da súa familia e/ou achegados. 

. Realizar unha árbore xenealóxica. 

PROBAS DE AVALIACIÓN E 
TRABALLO DIARIO 

 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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3ª AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 6  
 
OBXECTIVOS 
 

• Expresar a localización (lugar, destino, procedencia). 
• Describir tamaño, altitud, velocidad. 
• Expresar a comparación. 
• Coñecer os medios de transporte. 
• Coñecer a xeografía dos países francófonos. 
• Vocabulario de paisaxes. 

 
CONTIDOS 
 

. O grao do adxectivo: o comparativo e o superlativo. 

. Os pronomes complemento "en" e "y". 

. Os medios de transporte. 

. Adverbos de tempo. 

. La "liaison" 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Comprender osentido xeral e a información específica predicible de conversas básicas sobre 
os temas traballados, sempre que poida solicitar que se repita o dito. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 
• 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. 

• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións relativos aos temas 
traballados, utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 

• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 
identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 



Programación de Francés                        IES Afonso X O Sabio CURSO 2021/22 

 
 
 

97  

 

 

estruturados, con conectores moi básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias 
da súa idade e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC        

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre os temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e 

predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi 
sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con 

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas. 

7. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e ideas 
principais ou os detalles relevantes do texto. 
Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse,...). 
Falar dos medios de transporte. 
Expresar os gustos e preferenzas utilizando 
termos da comparación. 

 

• Exercicios orais de preguntas 
e respostas. 

• Dictado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 

expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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textos e de hipóteses de significados tomando en consideración os 

coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

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

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

 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, 
e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 
elemental, intercambiar información moi básica. 

 

 

. Respectar os hábitos de aseo persoal e 
presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións 
e enunciados traballados previamente, para transmitir información, 
ou con intencións comunicativas propias do seu nivel 

 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou frases de 
acordo cos contidos da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballadom 
como unha descrición dunha paisaxe. 

PROBAS DE AVALIACIÓN E 
TRABALLO DIARIO 

 

 

 

MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

TEST DE GRAMÁTICA: O alumno terá que responder por escrito ás preguntas propostas de acordo cos 
contidos da unidade. 
TEST DE VOCABULARIO: O alumno deberá coñecer o vocabulario da unidade. 
REDACCIÓN: O alumno deberá ser capaz de escribir frases curtas. 
EXERCICIO ORAL: O alumno lerá e pronunciará en lingua francesa sons e palabras contidos na 
unidade, así como responderá oralmente a preguntas sinxelas. 
TRABALLO PRÁCTICO: O alumno deberá ter ao día o seu caderno coas tarefas feitas e traballar na 
aula, participando activamente en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter 
oral ou escrito e deberá conservar o material complementario que o profesor lle entrega. 
PROBAS OBXETIVAS PARA AVALIAR A ADQUISICIÓN DAS CATRO DESTREZAS NA ADQUISICIÓN DUNHA 
LINGUA (OS 5 BLOQUES). 
 

4º  ESO 

 
Temporalización e descrición das unidades didácticas: obxectivos, contidos, 

estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 

1) Temporalización 

1ª avaliación: 
42 sesións 

Ud.1 -  Si j'étais français ( 50 % peso en la cualificación) 

Ud.2 -  C'était en Belgique (50 % peso en la cualificación) 

2ª avaliación: 
33 sesións 

Ud.3 -  On part en Suisse? (50% peso na cualificación) 

Ud.4 – À chacun son Mali! (50% peso na cualificación) 

3ª avaliación: 
36 sesións 

Ud.5 – Va donc au Québec! (50% de peso na cualificación) 

Ud. 6 – Mais à Tahïti... (50% de peso na cualificación) 

 Duración Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

1 semana Sesión inicial PRESENTACIÓN 1 Setembro 

14 semanas 

42 sesións 

 

Ud.1: 
Si j'étais français 

 

20 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

17 Setembro 

Outubro 

Avaliación 3 Outubro 

Novembro 

Ud.2: 
C'était en Belgique 
 
21 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

18 

Novembro 

Decembro 

Avaliación 3 

2 º  A V A L I A C I Ó N
 

11 semanas Ud.3: Desenvolvemento 13 Xaneiro 
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33 sesións On part en Suisse? 
16 sesións 

dos contidos Febreiro 

Avaliación 3 Febreiro 

Ud.4: 
À chacun son Mali! 
17 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Febreiro 

Marzo 

Avaliación 3 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 

36 sesións 

Ud.5: 
Va donc au Québec! 
18 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

15 Abril 

Avaliación 3 Abril 
maio 

Ud.6: 
Mais à Tahïti... 
18  Sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

15 Maio 

Xuño 

Avaliación final 3 Xuño 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS NÚMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

Un. 1: Si j'étais français 21 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

Un. 2: C'était en Belgique 21 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS NÚMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

Un.3: On part en Suisse 

 
16 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

Un. 4: À chacun son Mali 17 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 
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3ª EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS NÚMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

Un.5: Va donc au Québec! 

 

18 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

Un.6: Mais à Tahïti 
 

18 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

 

 

2) Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de 
aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación 

 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 – SI J'ÉTAIS FRANÇAIS 

 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os símbolos de Francia. 
• Describir os beneficios que aporta o deporte. 
• Revisar e ampliar o vocabulario dos valores e dos sentimentos. 
• Contar acontecementos no pasado. 
• Coñecer o vocabulario e as particularidades da comunicación por Internet. 
• Coñecer o DELF. 

 

CONTIDOS 

. Vocabulario dos deportes. 

. A hipótese. 

. O condicional. 

. Os pronomes demonstrativos + os qui/ que/ de 

. Os sons /s/, /z/. 

. Os homófonos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva  voz  ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre os temas traballados. 

• Comprender o esencial en conversas sinxelas,básicase breves sobre o deporte o as 
hipóteses. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 
• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 

moi básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado, 

utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 
• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 

identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos as relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 
4. Fai presentacións breves e ensaiadas seguindo un 
guión escrito.  
5. Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia ben estruturados 
sobre os temas traballados. 

6. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

7. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse,...). 
. Expresar os beneficios e perxuicios do deporte. 
. Dar consellos. 
 
 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

• Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

. 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. 

. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN  20% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos temas traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos co léxico traballado, como 
contar as vacacións pasadas. 

EXAMES ESCRITOS: 60% 
 

Gramática: 30% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 2 – C'ÉTAIT EN BELGIQUE 

 

OBXECTIVOS 

 

• Coñecer Bélgica e a súa cultura. 

• Empregar o vocabulario do cine, a televisión e o cómic. 

• Coñecer expresiones cos pronomes “en” e “y”. 

• Saber relatar no pasado. 

• Coñecer os conectores temporais dun texto. 

• Aproximación á comprensión oral do DELF A “. 
 

CONTIDOS 
 

. O imperfecto e o pasado composto. Introducir accións en pasado composto nunha descripción en 
imperfecto. 
. Os conectores temporais. 
. Os pronomes "en" e "y". 
. O prefixo "re-" 
. Os sucesos. 
. O cine, a televisión e a BD. 
. As vacacións. 
. A puntuación. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

• Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articuladosa velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro,e que versen 
sobre o deporte. 

• Comprender o esencial  en conversas sinxelas,básicase brevessobre o deporte o as 
hipóteses. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 

• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas, colaborando para entender e facerse entender. 

• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado 
utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 

• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 
identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 
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• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos as relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 
de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 
apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse, ...). 
. Falar dos concertos de música actuais. 
. Dar consellos. 
. Contar algunha experiencia en pasado. 
 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
• Exercicios orais de preguntas e 

respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. Utiliza adecuadamente as convencións orais e   
estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa respecto polas 
diferenzas culturais que poidan existir. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 
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reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos temas traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos co léxico traballado, como 
escribir un e-mail contando unha experiencia 
pasada. 

EXAMES ESCRITOS: 60%: 
 
Gramática: 30% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 3 – ON PART EN SUISSE? 

 

OBXECTIVOS 

 

• Coñecer Suiza e a súa cultura. 
• Empregar o vocabulario de Internet e as novas tecnoloxías. 
• A expresión do tempo: anterioridade, posterioridade, simultaneidade. 
• O xerundio. 
• O prefixo “pre”. 
• As enquisas e os foros de discusión. 
• Comprender e elaborar pequenos artigos xornalísticos. 
• Aproximación á comprensión escrita do DELF A. 

 

CONTIDOS 
. Internet e as novas tecnoloxías. 
. A expresión do tempo. 
. O xerundio. 
. A frase exclamativa. 
. As tres formas de interrogación. 
. O prefixo "-pre". 
. Os homófonos. 
. Os artigos xornalísticos. 
. As enquisas e os foros de discusión. 
- A entonación afirmativa, interrogativa e exclamativa. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar a información esencial,o spuntos principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou pormedios técnicos e 
articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre os temas traballados. 

• Comprender o   esencial   en   conversas sinxelas,básicase breves sobre os temas traballados. 
• Pronunciar de xeito intelixible. 
• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 

moi básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado 

utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 
• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 

identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
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expresións non coñecidas. 
• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos as relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

C.CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse, ...). 
. Contar unha noticia recente da televisión e/ou 
unha película. 
. Falar dunha anécdota pasada. 
 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

• Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute”. 

Mínimo: 10% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

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

7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

5. Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas 
relacionados cos elementos transversais, evitando 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 
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estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
 

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

Completa un cuestionario sinxelocon información persoal 
básica e relativa aos temas traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado, 
como elaborar un pequeño artigo xornalístico o 
expresar os pros e contras das tecnoloxías. 

. Facer una enquisa. 

EXAMES ESCRITOS: 60%: 

 

Gramática: 30% 

Vocabulario: 20% 

Composición:10% 

 

MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 4 – À CHACUN SON MALI! 

 

OBXECTIVOS 

 

• Coñecer Mali, a súa cultura e os países francófonos de África. 

• A dobre negación e a restricción. 

• Os adxectivos e os pronomes indefinidos. 

• O infinitivo negativo. 

• O prefixo “co-”. 

• A poesía e a música. 

• Presentar algo ou alguén a partir de informacións dadas. 

• Coñecer as vogais nasais. 

• Aproximación á producción escrita do DELF A 2. 

 

CONTIDOS 

 

. A África francófona 

. A dobre negación e a restricción. 

. Os adxectivos e os pronomes indefinidos. 

. O infinitivo negativo. 

. O prefixo “co-”. 

. A poesía e a música. 

. Presentar algo ou alguén a partir de informacións dadas. 

. As vogais nasais.
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. As entrevistas. 

. Aproximación á producción escrita do DELF A 2. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar a información esencial, os puntos principais e os detallesmáis relevantes en textos 
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre a poesía e a música. 

• Comprender o esencial en conversas sinxelas,básicase breves dunha entrevista. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 

• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas, colaborando para entender e facerse entender. 

• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado 
utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 

• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 
identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos as relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse, ...). 
. Coñecer os países africáns de fala francesa. 
. Recitar un poema curto. 
. Comprender unha canción adaptada ao seu 
nivel. 
. Saber presentar algo o a alguén. 
 
 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
• Exercicios orais de preguntas e 

respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute”. 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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apoio visual. 

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

7. 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. 

 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua 
vehicular na aula en todas e cada unha das 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CLL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

actividades encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos temas traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos curtos co léxico traballado. 

. Compoñer un poema o unha canción. 

EXAMES ESCRITOS: 60% 

 
Gramática: 30% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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3ª AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 5  
 
OBXECTIVOS 
 

• Coñecer Québec e a súa cultura. 
• Expresar a causa e a consecuencia. 
• Empregar a voz pasiva, formas afirmativa e negativa. 
• Situar no espacio. 

• Coñecer o vocabulario da cidade e da arquitectura. 
• Presentar un lugar a partir dunha foto. 

• Redactar pequenos textos turísticos. 
• Xustificar unha elección, evocando as súas vantaxes e inconvenientes. 
• Describir unha cidade. 
• Recoñecer os acentos francés e quebequés. 

 

CONTIDOS 

 
.Québec e a súa cultura. 
. A expresión da causa e a consecuencia. 
. A voz pasiva, formas afirmativa e negativa. 
. Situación no espacio. 
. O prefixo “ex-”. 
. A cidade e a arquitectura.Describir unha cidade. 
. Presentación dun lugar a partir dunha foto e de pequenos textos turísticos. 
. Xustificación dunha elección, evocando as súas vantaxes e inconvenientes. 
. Os acentos francés e quebequés. 
. A pronunciación da letra “x” /gs/ ou /k/. 
. Iniciación aos trabalinguas. 
. Aproximación á producción oral do DELF A 2. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificara información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves e be estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados 
a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre os 
temas traballados. 

• Comprender o esencial en conversas sinxelas,básicase brevessobre Québec e a súa cultura. 
• Pronunciar de xeito intelixible. 
• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 
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moi básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado 

utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 
• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 

identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• 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 e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos as relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 
de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse, ...). 
. Recoñecer os distintos acentos francés e 
quebequés. 
. Describir unha cidade e a súa arquitectura. 
. Intentar pronunciar un trabalinguas. 

 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
• Exercicios orais de preguntas e 

respostas. 

• Dictado 

• Lectura de textos curtos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 

con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais . 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN  20% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

.Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua 
vehicular na aula en todas e cada unha das 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

actividades encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos temas traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar un pequeño texto turístico. 

EXAMES ESCRITOS: 60% 
 

Gramática: 30% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 6  
 
OBXECTIVOS 
 

• Coñecer elementos da cultura tahitiana 
• O medio ambiente 
• Revisión do imperfecto 
• A expresión da finalidade e a oposición 
• O subxuntivo. 
• A Polinesia francesa. 

• Facer unha exposición sobre o medio ambiente. 

• Os sons /Ʒ/ /ʃ/. 
• Aproximación ao DELF A2 Junior 

 

CONTIDOS 

 

. A cultura tahitiana. 

. A Polinesia francesa. 

. O medio ambiente 

. Revisión do imperfecto. 

. A expresión da finalidade e a oposición. 

. O subxuntivo. 

. Os sons /Ʒ/ /ʃ/. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 
versen sobre a cultura tahitiana. 

• Comprender o esencial  en conversas sinxelas,básicase brevessobre o medio ambiente. 
• Pronunciar de xeito intelixible. 
• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 

moi básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Dar e obter información sobre datos básicos persoais e accións moi básicas no pasado 

utilizando un repertorio de expresións moi sinxelas e habituais. 
• Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais), 

identificando a información máis importante e deducindo o significado de palabras e 
expresións non coñecidas. 

• Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
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estruturados, con conectores moi básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias 
da súa idade e dos temas traballados. 

• Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos, cunha finalidade determinada propia da 
súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos as relacións interpersoais e convencións 
sociais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2. 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. 

3. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre os 
temas traballados. 

4. Comprende textos adaptados relativos a temas 
traballados. 

5. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 

básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, 
de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Comprender as preguntas que se fan na aula 
con respecto a prohibicións e permisos (saír ao 
baño, levantarse, ...). 
. Debatir cos compañeiros sobre un tema 
traballado e saber opoñerse. 
. Dar consellos para manter o medio ambiente. 
. Saber dar a súa opinión sobre os temas 
traballados. 

 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

• Exercicios orais de preguntas e 
respostas. 

• Ditado 

• Lectura de textos. 

• Exercicios de “écoute” 

Mínimo: 50% global en comprensión e 
expresión. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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apoio visual. 

6. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 

con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

7. 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. 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara a o material e os 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

. Esforzo por empregar o francés como lingua 
vehicular na aula en todas e cada unha das 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 20% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

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

 

actividades encomendadas. 

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal básica e relativa aos temas traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar as vantaxes a curto e longo prazo polo 
respecto ao medio ambiente. 

EXAMES ESCRITOS: 60% 

 

Gramática: 30% 

Vocabulario: 20% 

Composición:10% 

 

MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

TEST DE GRAMÁTICA: O alumno terá que responder por escrito ás preguntas propostas de acordo cos 
contidos da unidade. 
TEST DE VOCABULARIO: O alumno deberá coñecer o vocabulario da unidade. 
REDACCIÓN: O alumno deberá ser capaz de escribir frases curtas. 
EXERCICIO ORAL: O alumno lerá e pronunciará en lingua francesa sons e palabras contidos na 
unidade, así como responderá oralmente a preguntas sinxelas. 
TRABALLO PRÁCTICO: O alumno deberá ter ao día o seu caderno coas tarefas feitas e traballar na 
aula, participando activamente en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter 
oral ou escrito e deberá conservar o material complementario que o profesor lle entrega. 
PROBAS OBXETIVAS PARA AVALIAR A ADQUISICIÓN DAS CATRO DESTREZAS NA ADQUISICIÓN DUNHA 
LINGUA (OS 5 BLOQUES). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º BACHARELATO 
Temporalización e descrición das unidades didácticas: obxectivos, contidos, 

estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 
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1) Temporalización 
 

1ª avaliación: 
28 sesións 

Ud.1 -  ( 50 % peso en la cualificación) 

Ud.2 - (50 % peso en la cualificación) 
2ª avaliación: 
22 sesións 

Ud.3 -  (50% peso na cualificación) 
Ud.4 – (50% peso na cualificación) 

3ª avaliación: 
24 sesións 

Ud.5 –  (50% de peso na cualificación) 
Ud. 6 – (50% de peso na cualificación) 

 Duración Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

1 semana Sesións iniciais PRESENTACIÓN 1 Setembro 
14 semanas 
28 sesións 
 

Ud.1: 
 
13 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Setembro 
Outubro 

Avaliación 4 Outubro 
Novembro 

Ud.2: 
 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 
Novembro 
Decembro Avaliación 4 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 11 semanas 
23 sesións 

Ud.3: 
 
11 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

7 Xaneiro 
Febreiro 

Avaliación 4 Febreiro 
Ud.4: 
 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Febreiro 
Marzo 

Avaliación 4 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
24 sesións 

Ud.5: 
 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Abril 

Avaliación 4 Abril 
maio 

Ud.6: 
 
12  Sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Maio 
Xuño 

Avaliación final 4 Xuño 

 
 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS NÚMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 
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Un. 1 14 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

Un. 2 14 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS NÚMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

Un.3 

 
11 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

Un. 4 12 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS NúMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

Un.5 
 

12 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

Un.6 
 

12 50% DA PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO 

TRIMESTRE (MÍNIMO 25%) 

 
 
 
 
 

Descrición das unidades didácticas: obxectivos, contidos, estándares de 
aprendizaxe e criterios de avaliación 
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1ª AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 1 
 
 
OBXECTIVOS 
 

• Saber falar sobre o corpo humano e as enfermedades. 
• Coñecer o vocabulario dos accidentes e as catástrofes naturais. 

• Facer relatos no pasado: empregar o pasado recente, o pasado composto e o imperfecto. 
• Coñecer os adxectivos e os pronomes indefinidos. 
• Traballar o “e” caduco e inestable. 

• Expresar o medo e saber tranquilizar. 

 

CONTIDOS 

 

. O corpo humano e as enfermedades. 

. O vocabulario dos accidentes e as catástrofes naturais. 

.  Pasado recente, pasado composto e imperfecto. 

. Os adxectivos e os pronomes indefinidos. 

. O “e” caduco e inestable. 

. Os verbos irregulares “dire”, “courir” et “mourir” 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral. 
• Identificar o  sentido  xeral, a  información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves, programas de televisión ou Internet sobre os temas 
traballados como a saúde. 

• Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre estados de saúde, 
sensacións e sentimentos básicos, claramente estruturados e articulados . 

• Pronunciar de xeito intelixible. 

• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados sobre a saúde ou os 
accidentes, utilizando fórmulas básicas, colaborando para entender e facerse entender. 

• Producir textos oraisde extensión breve ou media,tanto cara a cara como por teléfono ou por 
outro medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso comprensible e 
adecuado á situación. 

• Utilizar estratexias de lectura identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 
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• Comprender información relevante e previsible en textos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propias. 

• Recoñecemento  da  estrutura  dos diferentes tipos de texto. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 

• Distinguir e levar a cabo as función demandadas polo propósito comunicativo e empregar 
mecanismos sinxelos axustados ao contexto eá intención comunicativa. 

• Utilizar paraa comprensión eprodución de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos. 

• Coñecer, seleccionar eaplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos 
sinxelos. 

• Escribir en  papel  ou  en  soporte  dixital textos de estrutura clara, breves ou de extensión 
media, sobre asuntos traballados, utilizando os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

1.Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidadesda tarefa. 

2.Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de viva voz, queconteñan 
instrucións,indicacións ououtrainformación claramente 
estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación. 

3.Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na 
que participa,información relevante de carácter habitual 
e predicible sobre asuntos prácticos dos temas 
traballados. 

4.Fai presentación sobre aspectos trabal lados,  como 
a saúde e os accidentes .  

5.Comprende a información máis importante en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, 
breves e ben estruturados e que traten temas 
traballados. 

6. Comprende avisos e consignas sobre os temas 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 
. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Responder ás preguntas que se fan na aula con 
respecto aos textos e temas traballados. 
. Coñecer o vocabulario dos accidentes, do corpo 
e das enfermedades. 

 

 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
Conversa 10% 
 

 
Mínimo: 50% global. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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traballados. 

7.Entende información específica relevante en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta. 

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

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situación cotiás 
que poden xurdir  sobre os temas traballados como as 
enfermedades. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 

. Presentar actitudes de colaboración, 
participación e respecto cara ao material e aos 
compañeiros. 

. Amosar tolerancia tanto no papel de 
participante coma no de espectador/a, 
colaborando cos compañeiros e respectando as 
achegas das demais persoas. 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

. Elabora textos sinxelos, completa cuestionarios ou 
redacta notas e mensaxes a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información, ou con 
intencións comunicativas propias do seu nivel. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

• Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en tempo e forma. 

• Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou 
frases de acordo cos contidos da 
unidade. 

• Redactar textos co léxico traballado: 
contar un accidente visto na televisión o 
unha catástrofe natural. 

• EXAMES ESCRITOS: 60%: 
Comprensión escrita: Reponder ás preguntas 
concernentes a un texto 10% 
Expresión escrita: Gramática 20% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 2 
 
OBXECTIVOS 
 

• Coñecer e falar do sistema escolar en Francia e outros países francófonos. 
• Coñecer as formalidades para estudar no estranxeiro. 
• Traballar a meteorología. 
• Situar no tempo. O futuro simple. Falar do futuro. 
• Expresar a opinión, o acordo e o desacordo. 

• Aprender os verbos impersonais, “croire”, “suivre” et “pleuvoir”. 

• Recoñecer e pronunciar os sons /il/, /ij/ 

 

CONTIDOS 

 

• O sistema escolar. 
• Estudos no extranxeiro. 
• A meteorología. 
• Os pronomes demostrativos neutros 
• O futuro simple. 

• A opinión. O acordo e o desacordo. 
• Os verbos impersonais. 

• Les verbes “croire”, “suivre” et “pleuvoir”. 
• Os sons /il/, /ij/ 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral. 

• Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais breves, programas de televisión ou Internet sobre os temas 
traballados, como os estudos e o tempo. 

• Comprender o esencial,en conversas sinxelas, básicas e breves, sobre os estudos e o tempo. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 
• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados sobre os estudos e o 

tempo, utilizando fórmulas básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Producir textos orais de extensión breve ou media,tanto cara a cara como por teléfono ou 

por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación. 

• Utilizar estratexias de lectura identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 
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• Comprender información relevante e previsible en textos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propias. 

• Recoñecemento da  estrutura  dos diferentes tipos de texto. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 

• Distinguir e levar a cabo as función demandadas polo propósito comunicativo e empregar 
mecanismos sinxelos axustados ao contexto e á intención comunicativa. 

• Utilizar paraa comprensión eprodución de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos. 

• Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos 
sinxelos. 

• Escribir en papel ou  en  soporte  dixital textos de estrutura clara, breves ou de extensión 
media, sobre asuntos traballados, utilizando os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns,  e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

• Distinguir e levar a cabo as función demandadas polo propósito comunicativo e empregar 
mecanismos sinxelo axustados ao contexto e á intencióncomunicativa. 

• Producir textos e inferír os significados que descoñece a partir dos coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

C.CLAVE 

1.Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidadesda tarefa. 

2.Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información claramente 
estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación. 

3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na 
que participa, información relevante de carácter habitual 
e predicible sobre asuntos prácticos dos temas 
traballados. 

4.Fai presentación sobre aspectos trabal lados,  como 
os estudos e o tempo.  

5. Comprende a información máis importante en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, 
breves e ben estruturados e que traten temas 
traballados. 

6. Comprende avisos e consignas sobre os temas 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas principais 

ou os detalles relevantes do texto. 

. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 
. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Responder ás preguntas que se fan na aula con 
respecto aos textos e temas traballados. 
. Coñecer o vocabulario da meteoroloxía e o 
sistema escolar. 
. Participar nun debate sobre os estudos no 
estranxeiro dando a súa opinión. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
Conversa 10% 
 

 
Mínimo: 50% global. 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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traballados. 

7. Entende información específica relevante en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta. 

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

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións 
cotiás. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 

. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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. Elabora textos sinxelos, completa cuestionarios ou 
redacta notas e mensaxes a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias do seu nivel. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos empregando o léxico traballado, 
como describir as vantaxes de realizar os estudos 
no estranxeiro. 

EXAMES ESCRITOS: 60% 
 
Comprensión escrita: Responder ás preguntas 
concernentes a un texto 10% 
Expresión escrita: Gramática 20% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de respostas 
correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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2ª AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 3 
 
OBXECTIVOS 
 

• Falar sobre os medios de comunicación. A televisión, os xornais e Internet. Os tweets. 
• Utilizar o condicional. 
• A frase exclamativa. Interxeccións e exclamacións. 
• O emprego dos pronomes relativos “dont” et “où”. 
• Os adxectivos e pronomes indefinidos. 
• A nominalización. 

• Expresar sentimentos positivos. 

• Dar consellos. 

• Coñecer os verbos “conclure” et “résoudre” 

 

CONTIDOS 

 

. Os medios de comunicación. A televisión, os xornais e Internet. Os tweets. 

. O condicional. 

. A frase exclamativa. Interxecións e exclamacións. 

. Os pronomes relativos “dont” et “où”. 

. Os adxectivos e pronomes indefinidos. 

. A nominalización. 

. Vocabulario de sentimentos positivos. 

. Consellos. 

. Os verbos “conclure” et “résoudre”. 

. O “h” mudo et o “h” aspirado. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral. 
• Identificar o  sentido  xeral, a  información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves, programas de televisión ou Internet. 
• Comprender o esencial, en conversas sinxelas, básicas e breves sobre os medios de 

comunicación e os sentimentos. 
• Pronunciar de xeito intelixible. 
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• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados sobre os medios de 
comunicación, utilizando fórmulas básicas, colaborando para entender e facerse entender. 

• Producir textos oraisde extensiónbreve ou media,tanto cara a cara como por teléfono ou por 
outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ouinformal, cun discurso comprensible e 
adecuado á situación. 

• Utilizar estratexias de lectura identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 

• Comprender información relevante e previsible en textos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propias. 

• Recoñecemento da estrutura  dos diferentes tipos de texto. 
• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación, recoñecendo o seu 

significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 
• Distinguir e levar a cabo as función demandadas polo propósito comunicativo e empregar 

mecanismos sinxelos axustados ao contexto eá intención comunicativa. 
• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos. 
• Coñecer, seleccionar eaplicar asestratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos 

sinxelos. 
• Escribir en papel ou en soporte dixital textos de estrutura clara, breves ou de extensión 

media, sobre asuntos traballados, utilizando os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 
estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

• Producir textos e inferir os significados que descoñece a partir dos coñecementos  
transferidos desde as linguas que coñece.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2.Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información claramente 
estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación. 

3.Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na 
que participa, información relevante de carácter habitual 
e predicible sobre asuntos prácticos dos temas 
traballados. 

4. Fai presentación e completa sondaxes sobre 
informacións. 

5. Comprende a información máis importante en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, 
breves e ben estruturadose que traten temas traballados. 

6. Comprende avisos e consignas sobre os temas 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas principais 

ou os detalles relevantes do texto. 

. Comprender a intención comunicativa dun texto 

e identificar os puntos principais. 

. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 
. Responder ás preguntas que se fan na aula con 
respecto aos textos e temas traballados. 
. Coñecer o vocabulario dos medios de 
comunicación. 
. Participar nun debate sobre as redes sociais. 
. Expresar os seus sentimentos. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
Conversa 10% 
 

 
Mínimo: 50% global. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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traballados. 

7. Entende información específica relevante en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta. 

. Ser capaz de dar consellos. 

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

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións 
cotiás. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 

• MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 
 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

Produce léxico  e  estruturas básicas intelixibles no oral e 
naescrita e trazos fonéticos que distinguen fonemas, e 
utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos deritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos sobre os medios de 
comunicación empregando o léxico traballado, 
como a influenza dos medios de comunicación e 
as redes sociais na sociedade. 

EXAMES ESCRITOS: 60%: 

• Comprensión escrita: Responder ás 
preguntas concernentes a un texto 10% 

• Expresión escrita: Gramática 20% 
Vocabulario: 20% 
Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 4 
 
OBXECTIVOS 

 

• Falar sobre a natureza e o medio ambiente. 
• Coñecer o vocabulario de animais e espacios naturais. 
• Utilizar o condicional pasado. 
• Coñecer o pluscuamperfecto e o futuro anterior. 
• Dominar a concordancia do participio pasado. 
• Coñecer e utilizar o superlativo. 
• Expresar o pesar o e arrepentimento. 
• Expresar sentimentos negativos. 
• Coñecer os verbos “battre” et “vivre”. 
• Saber dividir as sílabas. 

CONTIDOS 

 

• Vocabulario da natureza e o medio ambiente: animais e espacios naturais. 
• O condicional pasado. 
• O pluscuamperfecto e o futuro anterior. 
• A concordancia do participio pasado. 
• O superlativo. 
• Expresión do pesar o do arrepentimento. 
• Expresión dos sentimentos negativos. 
• Os verbos “battre” et “vivre”. 
• A división das sílabas. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral. 
• Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalle smáis 

relevantes en textos orais breves, programas de televisión ou Internet sobre os temas 
traballados, como o medio ambiente. 

• Comprender o esencial, en conversas sinxelas, básicas e breves, da natureza. 
• Pronunciar de xeito intelixible. 
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• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados sobre a natureza e os 
sentimentos negativos, utilizando fórmulas básicas, colaborando para entender e facerse 
entender. 

• Producir textos orais de extensión breve ou media,tanto cara a cara como por teléfono ou 
por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación. 

• Utilizar estratexias de lectura identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 

• Comprender información relevante e previsible en textos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propias. 

• Recoñecemento da estrutura dos diferentes tipos de texto. 
• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación, recoñecendo o seu 

significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 
• Distinguir e levar a cabo as función demandadas polo propósito comunicativo e empregar 

mecanismos sinxelos axustados ao contexto e á intención comunicativa. 
• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

1.Nas actividades de aula persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidadesda tarefa. 

2.Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información claramente 
estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación. 

3.Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na 
que participa, información relevante de carácter habitual 
e predicible sobre asuntos prácticos dos temas 
traballados. 

4.Fai presentacións sobre aspectos traballados,  
como os animais e a natureza  

5.Comprende a información máis importante en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, 
breves e ben estruturados e que traten temas 
traballados. 

6. Comprende avisos e consignas sobre os temas 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 

. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 

. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 

. Responder ás preguntas que se fan na aula con 
respecto aos textos e temas traballados, como a 
natureza. 

.  Saber expresar arrepentimento e pedir perdón. 

 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
Conversa 10% 
 

 
Mínimo: 50% global. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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traballados. 

7. Entende información  específica  relevante en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta. 

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

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. Desenvólvese coa  suficiente eficacia en situacións 
cotiás. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

. Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación. 
 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos sobre os medios de 
comunicación co léxico da natureza e o medio 
ambiente. 

EXAMES ESCRITOS: 60% 
 

Comprensión escrita: Responder ás preguntas 
concernentes a un texto 10% 
Expresión escrita: Gramática 20% 

                Vocabulario: 20% 
                Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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3ª AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 5 
 
OBXECTIVOS 
 

• Falar sobre o mundo do traballo. 
• Falar sobre os sentimentos. 
• Traballar con artigos de revistas e escoitar entrevistas radiofónicas. 
• Aprender o uso dos pronomes interrogativos invariables e dos dobres pronomes. 
• Traballar o discurso indirecto en presente e a interrogación indirecta en presente. 
• Expresar sentimentos negativos. 
• Coñecer os verbos “s’asseoir”, “(con)vaincre” et “plaire”. 

 

CONTIDOS 

 

• O mundo do traballo. 
• Os sentimentos. 
• Os artigos de revistas e as entrevistas radiofónicas. 
• Os pronomes interrogativos invariables. 
• Os dobres pronomes. 
• O discurso indirecto en presente. 
• A interrogación indirecta en presente. 
• Os sentimentos. 
• Os verbos “s’asseoir”, “(con)vaincre” et “plaire”. 
• O acento agudo e o acento grave. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral. 

• Identificar o  sentido  xeral, a  información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves, programas de televisión ou Internet sobre os temas 

traballados, como o mundo do traballo. 
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• Comprender o esencial, en conversas sinxelas, básicas e breves, dos sentimentos básicos. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 

• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados sobre e os sentimentos 

negativos, utilizando fórmulas básicas, colaborando para entender e facerse entender. 

• Producir textos orais de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou 
por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ouinformal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación. 

• Utilizar estratexias de lectura identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 

• Comprender información relevante e previsible en textos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propias. 

• Recoñecemento da  estrutura  dos diferentes tipos de texto. 

• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 

• Distinguir e levar a cabo as función demandadas polo propósito comunicativo e empregar 
mecanismos sinxelos axustados ao contexto e á intencióncomunicativa. 

• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos.
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     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

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

2.Capta os puntos principais e osdetalles salientables de mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, que conteñan instrucións, indicacións ou 
outra información claramente estruturada, sempre que poida 
volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

3.Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que 
participa, información relevante de carácter habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos dos temas traballados. 

4.Fai presentacións sobre aspectos traballados,  como os 
animais e a natureza.  

5.Comprende a información máis importante en texto 
sxornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, breves e 
ben estruturadose que traten temas traballados. 

6. Comprende avisos e consignas sobre os temas traballados. 

7. Entende información específica  relevante en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e 
ideas principais ou os detalles relevantes do 
texto. 

. Comprender a intención comunicativa dun 
texto e identificar os puntos principais. 

. Pronunciar correctamente ao momento de 
falar e de ler un texto o algunha frase. 

. Reponder ás preguntas que se fan na aula 
con respecto aos textos e temas 
traballados. 

. Comprender una entrevista radiofónica e 
ser capaz de comentala. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
Conversa 10% 
 

 
Mínimo: 50% global. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a 
cara, e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 
elemental, intercambiar información moi básica. 

4. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás. 

5. Participa en proxectosnos que se utilizan varias linguas 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúecomopersoa plurilingüe. 
 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos 
nas actividades de comprensión e 
expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura 
que reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre 
todo os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
 

• MÍNIMO: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 
 

 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas propias do seu nivel. 

Produce léxico e  estruturas básicas intelixibles no oral e naescrita e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas, e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e 
presentalos en tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou frases 

EXAMES ESCRITOS: 60%: 
 

Comprensión escrita: Responder ás 
preguntas concernentes a un texto 10% 
Expresión escrita: Gramática 20% 

                 Vocabulario: 20% 

CCL 

CAA 

CCEC 
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palabras e frases. de acordo cos contidos da unidade. 

. Obter as ideas principais dun artigo dunha 
revista. 

                      Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CD 

CSIEE 
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UNIDADE 6 
 
OBXECTIVOS 

 

• Traballar as habilidades comunicativas propias do nivel. 
• Falar sobre os estereotipos, ler sobre eles. 
• Coñecer o vocabulario das frutas e verduras. 
• Coñecer o vocabulario dos insectos e outros invertebrados. 
• Coñecer os verbos “boire” et “rire”. 
• Falar dos proxectos propios. 

 

CONTIDOS 

• Os estereotipos. 
• As frutas e verduras. 
• Os insectos e outros invertebrados. 
• As hipóteses con “si”. 
• O futuro en pasado. 
• O pronome “en”. 
• Os adxectivos e pronomes indefinidos. 
• O plural das palabras compostas. 
• Os verbos “boire” et “rire”. 
• O acento circunflexo. 
• Os proxectos propios e os sentimentos negativos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentidoxeral. 
• Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves, programas de televisión ou Internet sobre os temas 
traballados, como os estereotipos e a alimentación. 

• Comprender o esencial, en conversas sinxelas, básicas e breves, sobre os sentimentos 
básicos. 

• Pronunciar de xeito intelixible. 
• Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados sobre os estereotipos, 

utilizando fórmulas básicas, colaborando para entender e facerse entender. 
• Producir textos orais de extensión breve ou media, tanto cara a cara como porteléfono ou 
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por outros medios técnicos nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación. 

• Utilizar estratexias de lectura identificando a información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non coñecidas. 

• Comprender información relevante e previsible en textos breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propias. 

• Recoñecemento da estrutura dos diferentes tipos de texto. 
• Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación, recoñecendo o seu 

significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade. 
• Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo e empregar 

mecanismos sinxelos axustados ao contexto e á intención comunicativa. 
• Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES (relacionados na táboa adxunta) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS 

EXISIBLES 

CC 

CLAVE 

1.Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidadesda tarefa. 

2.Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de viva voz, que 
conteñaninstrucións, indicacións ou outra información 
claramente estruturada, sempre que poida volver 
escoitar o dito ou pedir confirmación. 

3.Comprende, nunha conversa formal ou entrevista, 
información relevante de carácter habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos dos temas traballados. 

4.Fai presentacións sobre aspectos traballados,  
como os animais e a natureza  

5.Comprende a información máis importante en textos 
xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, 
breves e ben estruturados e que traten temas 
traballados. 

6. Comprende avisos e consignas sobre os temas 
traballados. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e ideas principais 
ou os detalles relevantes do texto. 

. Comprender a intención comunicativa dun texto 
e identificar os puntos principais. 

. Pronunciar correctamente ao momento de falar 
e de ler un texto o algunha frase. 

. Responder ás preguntas que se fan na aula con 
respecto aos textos e temas traballados. 

. Saber expresar o arrepentimento e pedir 
perdón. 

. Participar nun debate sobre a alimentación. 

. Expresar os seus sentimentos. 

. Coñecer os estereotipos dos falantes da lingua 
francesa. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
Conversa 10% 
 

 
Mínimo: 50% global. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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7. Entende información específica relevante en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta. 

 

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. 

2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis 
sinxelas e habituais. 

3. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona adecuadamente para establecer 
contacto social elemental, intercambiar información moi 
básica. 

4. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións 
cotiás. 

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

 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 
reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 

• PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
 

MÍNIMO: Acadar un 50% de valoración 
positiva no total das sesións da avaliación 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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 comunicarse nunha lingua estranxeira. 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para 
transmitir información, ou con intencións comunicativas 
propias do seu nivel. 

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

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que responder 
e completar palabras e/ou frases de acordo cos 
contidos da unidade. 

. Redactar textos sobre as vantaxes dunha 
alimentación saudable. 

EXAMES ESCRITOS: 60%: 
 

Comprensión escrita: Responder ás preguntas 
concernentes a un texto 10% 
Expresión escrita: Gramática 20% 

                 Vocabulario: 20% 
                 Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

TEST DE GRAMÁTICA: O alumno terá que responder por escrito ás preguntas propostas de acordo cos 
contidos da unidade. 
 
TEST DE VOCABULARIO: O alumno deberá coñecer o vocabulario da unidade. 
 
REDACCIÓN: O alumno deberá ser capaz de escribir frases e textos. 
 
EXERCICIO ORAL: O alumno lerá e pronunciará en lingua francesa sons, palabras e frases contidos na 
unidade, así como responderá oralmente a preguntas sinxelas e comentará sobre elementos da 
unidade e da vida cotiá. 
 
TRABALLO PRÁCTICO: O alumno deberá ter ao día o seu caderno coas tarefas feitas e traballar na 
aula, participando activamente en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter 
oral ou escrito e deberá conservar o material complementario que o profesor lle entrega. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS EXISIBLES 

(relacionados na táboa adxunta) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

MINIMOS EXISIBLES 

.Nas actividades de aula persevera no seu proceso de comprensión, 

axustándoo ás necesidades da tarefa. 

. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes, 

gravadas ou de viva voz, que conteñan instrucións, indicacións ou 

outra información claramente estruturada. 

.Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, 

información relevante de carácter habitual e predicible sobre 

asuntos prácticos dos temas traballados. 

. Fai presentación sobre os aspectos traballados.  

.   Comprende a información máis importante en textos xornalísticos 

do xénero informativo en calquera soporte, breves e ben 

estruturados, e que traten temas traballados. 

. Comprende avisos e consignas sobre os temas traballados. 

. Entende información  específica  relevante en páxinas web e 

outros materiais de referencia ou consulta. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 30% 
 

. Pronunciar correctamente ao momento de 
falar e de ler un texto o algunha frase. 

. Responder ás preguntas que se fan na aula con 
respecto aos textos e temas traballados. 

. Contar a súa vida, real ou imaxinaria. 

. Falar dunha película en lingua francesa vista en 
clase. 

. Expresar a tristeza. 

 

 

PORCENTAXE DE 
CUALIFICACIÓN 30% 

 
Comprensión oral: “Écoute” 10% 
Expresión oral: Lectura 10% 
                            Conversa: 10% 
 
 

MÍNIMO: 50% 

. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira. 

. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 

habituais. 

. Participa en conversas informais, cara a cara, e reacciona 

adecuadamente para establecer contacto social elemental. 

. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situación cotiás que poden 

xurdir sobre os temas traballados. 

.Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 10% 
. Colaborar nas actividades respectando as 
achegas dos demais a asumindo as 
responsabilidades para a consecución dos 
obxectivos. 

. Amosar interese e participación activos nas 
actividades de comprensión e expresión orais. 

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

. Amosar interese por comprender a cultura que 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 
10% 

 

MÍNIMO: Acadar un 50% de 
valoración positiva no total das 
sesións da avaliación 
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propias da lingua estranxeira e amosa respecto polas diferenzas 

culturais que poidan existir e valora as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

reposa na lingua francesa. 

. Respecto aos modos de vida alleos, sobre todo 
os relacionados coa francofonía. 

.Interese por superar as dificultades ao 
comunicarse nunha lingua estranxeira. 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas propias do seu nivel. 

. Produce  léxico  e  estruturas básicas intelixibles no oral e naescrita 
e trazos fonéticos que distinguen fonemas e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

PORCENTAXE DE CUALIFICACIÓN 60% 

. Realizar os exercicios esixidos e presentalos en 
tempo e forma. 

. Exercicios escritos nos que terán que 
responder e completar palabras e/ou frases de 
acordo cos contidos da unidade. 

. Redactar a súa biografía, real ou imaxinaria. 

. Facer un poema e/ou un relato curto. 

EXAMES ESCRITOS: 60%: 
 

Comprensión escrita: Responder ás 
preguntas concernentes a un texto 
10% 
Expresión escrita: Gramática 20% 

                Vocabulario: 20% 
               Composición:10% 
 
MÍNIMO: acadar un 50% de 
respostas correctas. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

TEST DE GRAMÁTICA: O alumno terá que responder por escrito ás preguntas propostas de acordo cos 
contidos da unidade. 
 
TEST DE VOCABULARIO: O alumno deberá coñecer o vocabulario da unidade. 
 
REDACCIÓN: O alumno deberá ser capaz de escribir frases e textos. 
 
EXERCICIO ORAL: O alumno lerá e pronunciará en lingua francesa sons, palabras e frases conti 
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5.GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
Ao finalizar o curso, os alumnos deben ter adquirido o coñecemento dos seguintes contidos que se plantexan, no como meros conceptos, senón tamén como 
procedementos para desenvolverse no idioma: 
 

 Aspectos comunicativos Vocabulario y contenido 
temático 

Gramática – Reflexión 
sobre la lengua 

Aspectos socioculturales 

1º ESO . Comprender unha situación de 

presentación entre mozos franceses. 

. Presentarse e dicir a lingua que se fala. 

. Recoñecer as partes do corpo 

mencionadas nun dialogo. 

. Comprender unha serie de actividades 

suxeridas por unha persoa. 

. Comprender os gustos sobre deportes 

de varias persoas nun texto. 

. Recoñecer os lugares mencionados na 

. Vocabulario da clase: obxectos e 

consignas. 

. As palabras do calendario: días da 

semana, meses e estacións do ano. 

. As fórmulas de cortesía. 

. A descrición física. 

. As actividades cotiás. 

. O vocabulario da cidade e os 

transportes. 

. C'est… 

. Qui e quoi. 

. O presente dos verbos aimer, 

avoir, être, aller, venir e devoir. 

. O presente do verbo avoir. 

Qu'est-ce que…? ou Est-ce 

que...? 

. O presente dos verbos aller, 

venir e devoir. 

. Redactar un texto sobre o 

que hai que levar na maleta 

para viaxar a Francia. 

. Comprender as actividades e 

horarios durante unha 

estanza en Francia. 

. Comprender os alimentos 

mencionados durante unha 

comida 
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descricion dun traxecto. 

. Interactuar para falar de viaxes, 

lugares e estanzas en Francia. 

. Redactar de xeito organizado un menú 

e a lista da compra correspondente. 

. A alimentación: tendas e produtos. Il y a / Il n'y a pas. 

. Os artigos. 

. Os adxectivos. 

. Os verbos pronominais. 

 

2º ESO Comprender as situacións entre mozos 

franceses que se coñecen e se 

presentan. 

-  Presentarse e dicir que linguas se 

falan, e cantos irmáns e irmás téñense. 

-  Comprender se a unha persoa lle 

gustan ou non unhas actividades. 

-  Interactuar para reaccionar con 

entusiasmo ou indiferenza a 

determinadas propostas. 

-  Comprender se unha persoa acepta 

ou non unha proposta. 

- O vocabulario da clase e da 

aprendizaxe. 

-  Os números do 1 ao 1000. 

-  As actividades de ocio. 

- A casa: cuartos, mobles e 

decoración. 

-  A roupa. 

-  A expresión da causa. 

-  Os adverbios de lugar ici, là e là-

bas. 

-  As frases interrogativas. 

-  A frecuencia. 

-  O presente dos verbos savoir, 

être, aimer, savoir, connaiìtre, 

vouloir e pouvoir. 

-  O passé composé. 

-  As preposicións de lugar. 

-  Faire du / de la / de l' / des + 

actividades. 

 

- Actividades culturais, 

deportivas e festivas en 

Francia. 

-Gastronomía do país veciño. 
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- Describir o tempo que vai 

habitualmente na propia cidade. 

-  Interactuar para organizar unha festa. 

-  Comprender se unha persoa probou 

ou non un prato. 

-  Redactar unha lista cos ingredientes 

que hai que comprar, así como as 

cantidades necesarias, para preparar o 

seu prato preferido. 

-  Interactuar para expresar o mellor 

camiño a seguir. 

-  Contar unha viaxe ou unha estancia 

noutro país. 

-  Expresar o que se desexaría facer 

durante unha futura viaxe a un país. 

 

-  Os verbos de desprazamento. 

- As vacacións: actividades, lugares e 

tipos de estanza. 
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3º ESO -Contar que fai no seu tempo libre e 

cando está cos seus amigos. 

-Presentar os amigos. 

-Falar de proxectos futuros. 

-Expresar desexos, preocupacións, 

intereses. 

-Describir actividades. 

-Elixir e falar dun oficio. 

-Contar historias en pasado. 

 

- O ocio. 

- A descripción. 

- Os oficios. 

- As nacionalidades e países. 

- A casa. 

- A natureza. 

- Os diferentes momentos da 

acción: Futur proche: / Présent 

progressif/ Passé  récent . 

- Formación do feminino dos 

substantivos e dos adxectivos. 

- O plural dos substantivos. 

- Os adxectivos e pronomes 

posesivos. 

- O superlativo. 

- Os pronomes relativos: qui e 

que. 

- A expresión da causa. 

- O imperativo tanto en forma 

afirmativa coma negativa. 

- As preposicións máis 

correntes. 

- As grandes cidades 

francesas. 

- Xeografía de Francia: 

montañas, ríos, mares e 

océano. 

- As festas francesas. 

- A francofonía. 
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- O futuro simple de indicativo. 

- Formación dos adverbios en   

–ment. 

-Os pronomes persoais 

complemento de obxecto 

directo e de objecto indirecto.   

- Os adxectivos e pronomes 

demostrativos. 

- O pronomes en e y. 

4º ESO - Expresar sentimentos e desexos. 

- Dar opinións e consellos 

- Expresar a finalidade. 

- Expresar a oposición. 

- Falar de ocio e tempo libre. 

- Expresar a restrición 

- Os alimentos 

- Os sentimentos: la haine, la 

douleur, la peur, l’admiration… 

- O deporte. 

- A personalidade 

- Actividades de tempo libre. 

- Os adxectivos e pronomes 

demostrativos. 

- As hipóteses. 

- O imperfecto e o pasado 

composto. 

- O futuro. 

- Xeografía de Francia. 

- As festas francesas. 

- A francofonía. 
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- As disciplinas artísticas. 

 

- O condicional. 

- O presente de subxuntivo. 

- Os adxectivos e pronomes 

interrogativos. 

- O discurso indirecto. 

1º BACH. -Comprensión xeral e específica de 

textos orais sobre os principais temas 

da programación, procedentes de 

diversas fontes ou os realizados na 

propia aula. 

-Comprensión da información relevante 

sobre temas de interese xeral, 

procedentes dos medios de 

comunicación ou relacionados co 

ámbito académico realizados en lingua 

estándar. 

-Expresión de opinións ou suxestións en 

intercambios sociais sobre os temas 

- A francofonía 

- A educación secundaria e a 

universidade. 

- O mundo laboral. 

- O medio ambiente. 

- O consumo e a publicidade. 

- A tecnoloxía. 

- Os medios de comunicación. 

- As vacacións e as viaxes. 

- Os tempos verbais máis 

utilizados: presente do 

indicativo, imperativo, pasado 

composto, imperfecto de 

indicativo, futuro simple, 

condicional e presente de 

subxuntivo. 

- Os adxectivos e pronomes 

posesivos, demostrativos e 

interrogativos e indefinidos. 

- Os pronomes persoais. 

- A fonética francesa, os sons 

. A educación. 

. O mundo laboral. 

. Os medios de comunicación. 

. O consumo e a publicidade. 

 

. 
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traballados, achegando exemplos e 

explicacións que faciliten a 

comprensión. 

-Elaboración de textos escritos sobre os 

temas estudados ou para participar en 

intercambios comunicativos acudindo a 

estratexias traballadas na aula. 

máis característicos. 

- O estilo indirecto. 

-As proposicións subordinadas 

A expresión da causa, a 

consecuencia, a finalidade, a 

concesión, o tempo e o modo . 

2º BACH. -Comprensión xeral e específica de 

textos orais sobre os principais temas 

da programación, procedentes de 

diversas fontes ou os realizados na 

propia aula. 

-Comprensión da información relevante 

sobre temas de interese xeral, 

procedentes dos medios de 

comunicación ou relacionados co 

ámbito académico realizados en lingua 

estándar. 

-Expresión de opinións ou suxestións en 

intercambios sociais sobre os temas 

- Describir a unha persoa, as súas 

cualidades físicas e morais. 

- Expresar o acordo e o desacordo. 

- Xustificarse e dar explicacións. 

- Falar do consumismo, da 

publicidade. 

- Formular e presentar unha 

demanda. 

- Coñecer o sistema político francés. 

- Elaborar un C.V. Falar do mundo do 

- Os tempos verbais máis 

utilizados. 

- A voz pasiva. 

- Os tempos compostos 

- O discurso indirecto. 

- O participio presente e o 

adxectivo verbal. 

- A proposición subordinada 

relativa. 

- Os estudos en Francia. 

- Literatura: A crítica literaria. 

- O cinema francés. 

- A literatura francesa. 

- O traballo en Francia. 
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traballados, achegando exemplos e 

explicacións que faciliten a 

comprensión. 

-Elaboración de textos escritos sobre os 

temas estudados ou para participar en 

intercambios comunicativos acudindo a 

estratexias traballadas na aula 

traballo. 

- Redactar unha petición de empleo. 

- Debatir a formación académica e as 

súas saídas. 

- Os pronomes relativos. 

- O xerundio. 

- As subordinadas causales, 

temporales, finales e 

consecutivas. 

- A expresión da hipótese. 
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6. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES 
  
A programación recolle as instruccións e progresións do MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA 
PARA AS LINGUAS e as normativas oficiais fixadas para o ensino da materia. 
A asignatura para a etapa da ESO plantexa como obxetivo principal a adquisición dunha competencia 
comunicativa en todas as súas vertentes: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica e 
sociocultural. 
No Bacharelato, continúase o proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira co obxectivo de que ao 
finalizala os alumnos e as alumnas consoliden todas as destrezas e sexan capaces de manter unha 
interacción e facerse entender nun conxunto de situacións, tales como: narrar e describir apoiando 
os seus puntos de vista con detalles e exemplos adecuados, expresar opinións e desenvolver unha 
secuencia de argumentos sinxelos. 
 
 
A metodoloxía incorpora a evolución actual da didáctica das linguas estranxeiras. Desenvolve a 
capacidade de interactuar nas situacións das habilidades do uso oral da lingua: escoitar, falar, 
conversar, así como as habilidades ler e escribir, e potencia tanto as destrezas produtivas coma as 
receptivas, dando á comprensión un lugar relevante (escoitar e comprender, ler e comprender). 
Dispoñemos dun caderno de exercicios en tódalas etapas da ESO como sistema de aprendizaxe e 
reforzo dos contidos tratados. Estos cadernos son da editorial Santillana nos catro cursos e se 
complementan co libro de texto, do cal teremos alumnos e profesoras acceso dixital cedido 
gratuitamente pola editorial. O departamento cre que son moi completos e de tipoloxía variada e 
que ofrecen un traballo sistemático cos contidos vistos nas unidades, e que reflicten a evolución do 
alumno ao longo do curso. 

 
Nos dous ciclos da ESO trabállase na plataforma dixital Edixgal, principalmento co libro de NETEX. É o 
instrumento central da metodoloxía xunto coa comunicación oral e presenta os contidoset permite o 
acceso ás situacións reais de comunicación. Pon en situationa lingua a aprender e serve de referencia 
ao conxunto de actividades. E como material complementario os cuaderniños: 
 
- CLUB PARACHUTE (1º, 2º, 3º e 4º de ESO). 
 
 
-En 1º Bacharelato: Génération Lycée 2. Ed. Santillana (as catro primeiras unidades) 

 
 

 
Os contidos presentados nos libros teñen numerosos soportes visuais(debuxos, fotografías, logos, 
etc...) con funcións moi variadas. 
Podemos decir en xeral que tanto nas actividades orais como escritas empréganse materiais 
auténticos e non auténticos. Cos primeiros preténdese enfrentar ao alumnado con mostras orais e 
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escritas da lingua en condicións reais de uso en toda a súa variedade de formatos, estilos, acentos e 
en distintas condicións de producción e percepción. Sitúan a lingua no seu adecuado contexto 
sociocultural, dando ao alumnado a posibilidade de desenvolver estratexias e proporcionando a 
motivación necesaria para aprendizaxe autónoma. Os materiais auténticos proceden dos medios de 
comunicación, publicidade, divulgación científica, vida cotiá, etc... 
 
A partir de 2º da ESO os alumnos traballarán de manera voluntaria desde o segundo trimestre cun libro 
de lectura adaptado ao seu nivel de lingua. Estes libros están a disposición de todos os alumnos na 
biblioteca do centro, así como unha guía didáctica de lecturas recomendadas para cada nivel. 
 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO 

 
Desde unha concepción actualizada, a avaliación aparece como un instrumento ao servicio do 
proceso de ensinanza e aprendizaxe, integrada no quefacer diario da aula e do centro educativo. 
Ademais, debe ser o punto de referencia na adopción de decisións que afectan á intervención 
educativa, á mellora do proceso e ó establecemento de medidas de reforzo educativo ou de 
adaptación curricular. 

 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

- Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 
- Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e atenderá 
globalmente a todos os ámbitos da persoa. 
- Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de aprendizaxe, 

as súas características e necesidades específicas.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

Dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe dunha lingua moderna e a cantidade e variedade de 

actividades nas que terá que participar activamente o alumno, a técnica avaliadora que aplicaremos 

sistemáticamente será a observación do traballo realizado cada día. 

Tamén se lles pedirá que realicen ordenadamente as seguintes tarefas: o resumo dos contidos 

traballados e das actividades orais realizadas, os exercicios escritos, así como todo o material 

complementario que se lles vaia entregando, debidamente completado e correxido. Esta tarefas 

serán revisadas polo profesor e terase en conta que estean completas, claras, ordenadas e limpas. 

Tamén se proporán probas obxectivas, un mínimo de unha escrita e unha oral por avaliación, co fin 
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de que os alumnos se obriguen a facer unha recapitulación dos contidos e a reflexionar sobre eles 

como paso previo a súa asimilación. Estas probas obxectivas serán do mesmo tipo que as actividades 

realizadas. 

Evidentemente o proceso avaliador exercido sobre os alumnos e as súas capacidades servirá tamén 

para avaliar a presente programación, que se considera como un proceso en continuo cambio para 

adaptarse a todas as circunstancias que se vaian producindo. 

 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Este departamento considera importante que os alumnos poidan acadar coma unha actitude positiva 
hacia esta asignatura e hacia as linguas estranxeiras en xeral e unha competencia comunicativa 
aceptable. Por iso, e sen deixar de ter en conta tódalas as probas obxectivas que se realicen ao longo 
do curso, valorarase  os elementos seguintes: 
 
- A participación activa en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter oral ou 
escrito. 
* A realización de tódalas tarefas encomendadas, sexa dentro da aula ou  fóra dela. 
- A elaboración de material (posters, mapas, contos, adiviñanzas, poemas...) en lingua francesa no 
que se considerará o proxecto de aula na materia de francés. 
- A memorización de frases, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 
*A elaboración dun caderno persoal de traballo que recolla polo miúdo as actividades realizadas, así 
como o material proporcionado polo profesor ou elaborado polo alumno 
*A boa conservación do material  complementario que o profesor vai entregando ó longo do curso e 
tamén do que o propio alumno elabora en cada unha das actividades realizadas. 
-A puntualidade nas clases e na entrega das tarefas. 
*Non esquecer o material da asignatura na casa. 
* O orden e a limpeza na realización das actividades escritas, así como o interés por correxir 
axeitadamente tódolos fallos que se detecten. 
- O orden, o respeto aos demais, o entusiasmo e o desexo de superar as dificultades lingüísticas na 
realización de actividades orais 
- O esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na aula 
- O esforzo por empregar o francés en todas e cada unha das actividades encomendadas 
- O interés por comprender a cultura que repousa na lingua francesa 
- O respeto ós modos de vida alleos, sobre todo os relacinados coa francofonía 
- O interés por superar as dificultades de comunicarse nunha lingua estranxeira 
Importante: Os items sinalados con * serán tidos en conta negativamente en caso de incumprimento. 
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Os criterios deben cadrar cos  bloques de contidos (+ estándares) polo tanto: 
 
-Bloque 1 - CO (comprensión oral):            15% na avaliación 
-Bloque 2 - EO (expresión oral):                  30% na avaliación 
-Bloque 3 - CE (comprensión escrita):        15% na avaliación 
-Bloque 4 – EE (expresión escrita):             30% na avaliacións 
-Bloque 5 – Proxecto de trimestre:             10% na avaliación 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 
Dos distintos bloques, o 60% se avaliará a través de probas obxectivas nas que ademáis das catro 
destrezas se poden exixir outros contidos traballados na aula como exercicios de gramática, léxico ou 
de situación de comunicación, etc. 
O bloque 5 consistirá na realización dun proxecto que inclúa os contidos adquiridos durante o 
trimestre. 
Será preciso ter como mínimo calificación “3” en cada parte para aprobar. 
O 40% restante se avaliará mediante a observación sistemática dentro da aula do traballo diario do 
alumno tendo en conta as rúbricas xa especificadas máis arriba. 
Asímesmo, o redondeo da nota final dos trimestres dependerá da actiude amosada polo alumno. 
En Bacharelato bloque 5 (Proxecto) da Eso pasará a ser redacción e terá o mesmo peso na avaliación. 
 
Importancia das avaliacións na nota final: 
1ª aval: 25% 
2ª aval: 35% 
3ª aval: 40% 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
NA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE XUÑO 

Para esta proba extraordinaria, o departamento preparará un examen que recollerá os catro blo-
ques (destrezas) traballados ó longo do curso. 



Programación de Francés                        IES Afonso X O Sabio CURSO 2021/22 

 
 

183  

 

 

 

8. ALUMNADO CON FRANCÉS PENDENTE. PROGRAMA DE REFORZO 

Os alumnos coa materia pendente que neste curso estudan francés serán avaliados pola súa profe-
sora na destrezas orais. Polo demáis, se lles entregará periódicamente unhas fichas de exercicios de 
reforzo que deberán completar e entregar debidamente realizadas nas datas indicadas. 

Os que non cursen francés este ano serán tamén avaliados oralmente pola xefa de departamento o 
día de devolución dos traballos. 

A xefa de departamento disporá dun recreo no horario definitivo para resolver dúbidas sobre os 
traballos , que comunicará os alumnos no momento da primeira entrega. 

En caso de tódalas tarefas feitas, a materia quedará aprobada a fináis de abril. En caso contrario, 
deberá presentarse a un único exame en maio. 

 

10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICA-
CIÓN DA PROGRAMACIÓN 

En cada reunión do departamento se avaliará o desenvolvemento da programación e a pertinencia 
desta e, en particular, dos contidos, obxetivos, criterios, instrumentos e procedementos de avalia-
ción, así como dos estándares de aprendizaxe avaliables cando proceda, a metodoloxía empregada, 
os libros de texto escollidos ou o grao de uso das TIC. 

Ao final de cada trimestre reflectirase nunha acta do departamento xunto cos resultados as medidas 
acordadas para melloralos e, se é o caso modificar algúns apartados da programación ou facer algu-
nha observación. 

11.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Levarase a cabo unha avaliación inicial de todas as destrezas nas primeiras semanas do curso. 

Farase unha valoración da linguaxe oral, da escrita e do traballo en grupo en tódolos cursos excepto 
en primeiro, ao ser alumnos que se inician no francés. Serán actividades vinculadas á programación 
de aula. Ademais se realiza unha avaliación inicial colectiva. 
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Como conclusión, adaptarase a programación de aula en función da análise da avaliación individual. 
Contemplaranse todas as necesidades educativas detectadas na avaliación inicial. As medidas indivi-
duais darán lugar a consellos persoalizados, información e consellos á familias transmitidos a través 
do profesorado titor e, no seu caso, propostas de fichas ou actividades de reforzo.  

 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada como 
para que cada alumno atope as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa aprendizaxe. 
Polo tanto flexibilizar a intervención pedagóxica é unha condición obrigada si se quere atender ade-
cuadamente á diversidade do alumnado. 

Esta diversidade queda reflectida nas diferencias que presentan os alumnos e as alumnas en canto a: 

- os seus coñecementos previos. 

- os súas ideas e representacións respecto á materia; neste caso, o francés. 

- os seus intereses e expectativas. 

- as súas aptitudes. 

- os seus distintos ritmos de aprendizaxe. 

- os seus diferentes estilos de aprendizaxe. 

- as súas actitudes con respecto ao instituto. 

Esta programación pretende ter en conta estas diferencias e prevé que todo o alumnado adquira un 
nivel de coñecementos e destrezas mínimos ao final do ano escolar, procurando dar as oportunida-
des e os medios necesarios para compensar os elementos e destrezas non adquiridos no seu mo-
mento. Ao mesmo tempo, procuramos prever novas fontes e materiais para satisfacer asnecesida-
des de ampliación de aquelas alumnas e aqueles alumnos que acaden máis rápidamente os obxecti-
vos fixados. 

Para favorecer o tratamento da diversidade, propomos o que parece ser o enfoque máis lóxico, é 
dicir, a diversificación. 
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1. Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas 

a) Organización do espacio-clase e agrupamentos do alumnado segundo: 

• As actividades 

• Os intereses e as motivacións das alumnas e dos alumnos (reparto de tarefas en traballos coopera-
tivos, de roles nas dramatizacións, ...). 

b) Utilización de pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado: 

• Visuais (observación de debuxos, fotos, ...). 

• Auditivas (cancións, diálogos, ...). 

• Cinéticas (xogos, sketches, ...). 

• Globalistas (proxectos, lecturas, ...). 

c) Aplicación de distintas modalidades de traballo: 

• Traballo individual, en parellas, en pequeno ou gran grupo. 

• Traballo en grupo de corte individual (aportacións de cada alumna ou alumno) ou cooperativo 
(negociación e aportación consensuada). 

d) Utilización de diversos materiais e soportes: 

• Auditivos • Escritos • Visuais. 

e) Alternancia de actividades e duración das mesmas: 

• Itinerarios e secuenciacións propostas polo profesor. 

f) Diversificación de contidos para un mesmo obxectivo (a partir do segundo 

curso): manipulación de contidos distintos dentro dun traballo cooperativo. 

g) Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido. 

2. Diversificación das ferramentas 
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a) Prácticas de ampliación: 

• Exercicios suplementarios e/ou variantes ou prolongements 

b) Tests psicolóxicos. 

c) Traballo sobre dificultades específicas: 

• Trucos para aprender máis fácilmente 

• Auto-avaliacións 

d) Actividades facilitadoras das técnicas de estudo: 

• Consulta: 

– Apéndice gramatical 

– Léxico personalizado 

– Diccionarios. 

• Organización do traballo persoal: 

– O caderno persoal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación, 

sínteses gramaticais. 

13.CONCRECIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

Partimos da opinión de que os temas transversais deben encher a actividade docente e estarán pre-
sentes na aula de forma permanente, xa que se refiren a problemas e preocupacións fundamentais 
da sociedade. 

A nosa materia introduce fácilmente entre os seus contidos a transversalidade. 

O feito de presentar a realidade da vida diaria como marco para o desenvolvemente da producción 
oral e escrita á vez que a comprensión lectora, potencia a aparición duns elementos que apoien os 
contidos lingüísticos, como ocorre en cera medida cos aspectos socioculturais. A diferencia destes, 
máis característica do país e a lingua que é obxecto de estudio, os temas transversais abranguen un 
ámbeto moito máis amplo e xeral, e pódense tratar de forma diversa, nunha mesma unidade é posi-
ble atopar distintos temas de transversalidade, e a súa vez un mesmo tema pode aparecer en varias 
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unidades. 

A continuación indicamos algunhas das posibilidades de tratamento destes temas: 

• Educación para a convivencia: Fórmulas de cortesía, relacións alumndo-profesorado, respe-
to aos demáis, familia, pluralidade de culturas que cohabitan en Europa. 

• Educación para a saúde: Deportes e vacacións, vida o ar libre, protección da natureza. 

• Educación para a paz: Respeto e tolerancia hacia a diferencia. Convicencia no grupo-clase. 

• Educación do consumidor: Defensa dos dereitos do consumidor, atractivo dos eslógans. 

• Educación sexista: Homes e mulleres no mundo do traballo, héroes e heroínas. 

• Educación ambiental: Importancia da natureza por sí mesma e como elemento fundamental 
do noso ocio, defensa do medio ambiente e dos animais. 

• Educación vial: A educación vial como materia escolar. 

• Educación para Europa: Festas e calendarios, cultura xeral, símbolos da Unión Europea, sím-
bolos de Francia. 

• Xustiza: Defensa dos dereitos individuais e colectivos, oposición cando estes resultan dana-
dos. 

• Sáude: Utilizando a lingua estranxeira como vehículo, os alumnos reflexionan sobre temas 
con incidencia en aspectos básicos para o mantenimento dun estado de saúde óptimo, tanto 
físico como mental. 

• Educación multicultural: Coa materia os alumnos achéganse aos productos e personaxes do 
mundo francófono, celebridades mundiais, sistema escolar en Francia e noutros países, tu-
rismo, cursos de idiomas no estranxeiro, préstamos culinarios e lingüíticos e, en fin, a unha 
visión global do mundo. 

Xunto cos temas transversais, a interdisciplinariedade, a través da cal se fomenta e se pon de mani-
festo a relación que existe, non só no contexto escolar, senón tamén na vida cotiá, entre tódolos 
coñecementos que unha persoa vai adquirindo ao longo do tempo, e outro aspecto importante en 
todo o proceso de ensinaza e aprendizaxe. 

Algúns dos exemplos aos que faremos atención son os seguintes: historia (personaxes célebres), 
xeografía (mapa de Francia, países e capitais), estudo do medio (o medio ambiente, os animais, a 
ecoloxía, o reciclaxe), lingua (préstamos lingüísticos, crucigramas), música e artes plásticas (cancións, 
debuxos, colaxes), literatura (cómics, poemas, textos sinxelos). 

13.CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TICS, PROXECTOS LECTOR E LINGÜÍSTICO E 
PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

Uso das TICS na clase de francés: 

A utilizacion das TICS no ensino e de gran utilidade: estas aproximan aos alumnos dunha maneira 
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moi sinxela e atractiva ao mundo francófono. Por isto, o profesorado do departamento utilizámolas 
nas nosas clases, xa que actualmente contamos en todas as aulas con ordenador e proxector. No 1º 
ciclo de ESO, ao traballar coa plataforma EVA, as TICS están presentes de xeito continuo nas clases. 

En todos os niveis o departamento traballa, na medida das posibilidades, co libro dixital e tamén 
utilizan as TICS para: 

- En caso de confinamento ou de cuarentena, producir unha comunicación fluida entre o alumno e a 
profesora. 

- Os correos electrónicos para porse en contacto con correspondants franceses. 

- As webs para buscar información sobre os diferentes aspectos da cultura francófona: cine, 
cocina ,deporte, moda, xeografia, literatura… 

- Uso do ordenador para revisar contidos, servíndonos das múltiples posibilidades que nos 
ofrecen para traballar en línea. 

- Visita das páxinas que nos permiten elaborar os itinerarios para preparar as viaxes culturais 
e os intercambios. 

Trátase de mostrarlles as infinitas posibilidades que as novas tecnoloxias poñen ao seu alcance, es-
pertando a sua motivacion por outra forma de aprender. 

Proxecto lector: 

En canto ao proxecto lector, o departamento pon en marcha actividades e intervencions de carácter 
xeral: 

a. No ámbito da aula serán a través de: 

• Lecturas guiadas de diferentes tipos de textos 
• Debates e diálogos sobre determinados libros 
• Confrontación de puntos de vista sobre lecturas realizadas 
• A partir do 2º trimestre, proporase aos alumnos lecturas adaptadas ao seu nivel para lectura 

e traballo voluntario dos/das alumnos/as e valorada polas profesoras. 

b. No ámbito do departamento: 

• Potenciarase a biblioteca como centro de recursos e elemento dinamizador da actividad lec-
tora, fomentando o uso dos servicios bibliotecarios, préstamos de libros, de DVD, uso de In-
ternet, etc. 
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O departamento colaborará tamen na elaboración do proxecto lingüístico. 

Plan de convivencia: 

O departamento colabora no plan de convivencia do centro. 

Proxecto Erasmus: 

Este departamento colabora cos profesores do grupo de Erasmus formando parte Begoña Lourido 
Romeu nun proxecto KA2 sobre igualdade que se levará a cabo en colaboración con tres outros cen-
tros europeus durante este curso e o vindeiro. 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Incluímos neste apartado actividades organizadas polo departamento e outras nas que participa de 
manera activa. 

 

Nome da actividade 

 

Lugar de celebración Datas aproxima-
das 

Intercambio epistolar: 

O alumnado neste actividade entrará en contacto con 
estudantes francófonos a través de correo electrónico.O 
profesorado de francés proporcionarálles os enderezos 
de xoves que participaran no intercambio e doutros 
institutos. 

 

Na casa e na aula 

 

Durante todo o 
curso 

Participación nas actividades do programa Erasmus  Durante todo o 
curso 

Valorarase a posibilidade de asistir a unha representa-
ción teatral en francés en función da oferta. 

Sen determinar Sen determinar 

Asímesmo, o departamento valorará a posibilidade dun intercambio escolar a realizar o pró-

ximo curso cun instituto do sur de Francia. Para iso porémonos en contacto con posibles cen-

tros escolares franceses durante este curso. 
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Esta programación está redactada de acordo coa lexislación vixente (LOMCE)  

Os membros do departamento: 

Begoña Lourido Romeu (xefa do departamento) 

Aida Sánchez Timiraos 


