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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O  Departamento  de  Francés  esta  composto  polos  seguintes  profesores  con  destino
definitivo no centro:

Maria Fernández Martínez (Xefa do Departamento)
François Alain Davo 
Blanca Sebastián Calzada

Este ano contamos con sete grupos de 1º ESO, cinco grupos de 2º ESO, catro grupos  de
3º  ESO,  dous  grupos  de  4º  ESO,  un  grupo  de  1º  Bacharelato  e  un  grupo  de  2º
Bacharelato, todos eles cursando Francés 2LE. Tamén contamos, unha vez mais,  cun
grupo de Sección Bilingue en 3º ESO que cursa a asignatura de Educación Plástica e
Visual  en  lingua  francesa.  A  coordinadora  da  sección  bilingüe  é  Blanca  Sebastián
Calzada, e este ano tamés, aínda que coa mitade do horario (6 horas semanais), poste
que complétao con outro centro, contamos coa mesma auxiliar de conversa francesa que
o curso pasado. 
O  outro  profesor  deste  departamento  François  Alain  Davo  é  o  xefe  do  equipo  de
Normalización Lingüística do centro.
A profesora Blanca Sebastián Calzada e á, súa vez, titora dun grupo de 3º ESO.
Neste curso escolar, o profesor François Alain Davo ten redución no seu horario de cinco
horas semanais, debido á súa participación na actividade sindical.

Día e hora de reunión do Departamento:

Primer martes de cada mes ás 18’10h.

  Grupos de francés y profesorado: 

Materia Curso Grupo Profesor / profesora

FRANCÉS 2ª LE 1º ESO A BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ª LE 1º ESO B MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ª LE 1º ESO C BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ª LE 1º ESO D MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ª LE 1º ESO E BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªLE 1º ESO F MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ª LE 1º ESO G MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ª LE 2º ESO A BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ª LE 2º ESO B FRANÇOIS ALAIN DAVO
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FRANCÉS 2ª LE 2º ESO C BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ª LE 2º ESO D FRANÇOIS ALAIN DAVO

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO A - SB MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO B BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO C MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ªLE 3º ESO D-E MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ªLE 4º ESO A - B MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FRANCÉS 2ªLE 4º ESO C - D BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªLE 1º Bach A–B-C BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªLE 2º Bach A - B FRANÇOIS ALAIN DAVO

O Departamento tamén dispón dunha hora de conversa semanal para un grupo de 2º
ESO, para un grupo de 3º ESO e para os dous grupos 4º ESO, quedando distribuídas da
seguinte forma:

- O profesor François Alain Davo será o encargado de impartir as conversas de 4º da ESO
(dúas horas semanais).
- A profesora Blanca Sebastián Calzada será a encargada de impartir a conversa de 3º
ESO.
- A profesora María Fernández Martínez será a encargada de impartir a conversa de 2º
ESO.

CONTEXTUALIZACIÓN:

O alumnado escolarizado no centro é moi disperso, tanto a nivel socio-económico como
cultural.  O centro recibe alumnos procedentes do noso país, así como doutros países
(países  de  Latinoamérica,  Europa  del  Este  y  África).  Os  alumnos  inmigrantes
incorpóranse ao centro cun nivel académico moi baixo e cústalles moito adaptarse ás
regras e á marcha do curso onde son integrados. É remarcable á diferencia có respecto
aos alumnos procedentes do noso país.

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 requeren
clase de apoio  o reforzo  noutras  asignaturas.  Polo  resto,  os grupos de alumnos que
cursan a materia son heteroxéneos: los grupos de sección bilingüe son alumnos, en xeral,
bós, traballadores, participativos e con motivación. Isto reflíctese nos resultados. O resto,
atópase nas aulas con alumnos cun bó nivel e outros sen interese e sen motivación, aos
que se suman aqueles alumnos aos que lles custa moito seguir con facilidade a materia.

No caso de Bacharelato, Trátase tamén dun grupo heteroxéneo, de bo nivel xeral, pero
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con claras diferencias de nivel segundo as competencias.  Hai un pequeno grupo de moi
bo nivel.
Unha  parte  do  grupo  ten  moi  bo  nivel  de  comprensión  oral  e  escrita,  domina
perfectamente a grámatica e ten un vocabulario amplo, pero precisa de máis autonomía e
soltura  na  expresión  oral.  Un  pequeno  número  de  alumno/as  necesita  profundizar  a
redacción (de tema imposto).
Unha parte importante do grupo amosa interese por presentarse á proba de francés 1º
idioma en Selectividade.
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2.  A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS
BÁSICAS 

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,  así  como  aos  catro  bloques  en  que  se  agrupan  os  contidos  para  a
aprendizaxe da lingua estranxeira: 

1- Escoitar, falar, conversar
2- Ler e escribir
3- Coñecemento da lingua
4- Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural. 

O Real  Decreto sobre Ensinanzas Mínimas identifica oito competencias básicas no seu
Anexo I:

- Competencia en comunicación lingüística
- Competencia matemática
- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico
- Tratamento da información e competencia dixital
- Competencia social e cidadá
- Competencia cultural e artística
- Competencia para aprender a aprender
- Autonomía e iniciativa persoal.

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 ligua 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
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falantes doutras linguas e o recoñecemento e aceptación de diferenzas culturais e de
comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a 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 a
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.
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3.  ESTRUCTURA  DOS  CURSOS  QUE  IMPARTEN  A  MATERIA  DE
FRANCÉS

1º ESO

CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE.
CONCRECIÓN  DAS  COMPETENCIAS  CON  RELACIÓN  AOS  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE AVALIABLES. 

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:

Competencia matemática e competencias de base en ciencias e tecnoloxía

Non sendo a priori  fundamental no proceso de aprendizaxe do francés, necesítase en
varias ocasións:

·En todas as actividades que teñen como tema os números e facer operacións.
·Nas  actividades  onde  se  require  a  lóxica  ademais  do  cálculo:  Continuar  unha  serie
numérica, deducir a idade de varios personaxes a partir de informacións relativas dadas
duns.
·En actividades de pura dedución non numéricas. Así pois, a competencia matemática é
primeiro de nada a aptitude  para  desenvolver e aplicar un  razoamento matemático para
resolver diversos problemas. Esta actitude é practicamente a mesma que se require no
ámbito  matemático  e  científico  xeral:  o  respecto  á  verdade,  a  vontade  de  atopar
argumentos, o rigor intelectual, así como o avaliar a súa validez. 

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

- Aprender a contar en francés.
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando a lóxica.
-Utilizar estes números nun contexto comunicativo, xogando coa noción de cantidade,
inferior ou superior.
-Razoar de forma lóxica.
Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para filmar.

Competencia dixital

A  competencia  dixital  está  no  centro  de  aprendizaxe  do  francés.  É,  sobre  todo,
instrumental:  elementos dixitais  que serán manexados polos alumnos ou ante eles:  o
manual  dixital  interactivo para lousa dixital,  os complementos para animala (banco de
imaxes dixitais, karaokes, xogos para lousa dixital). Isto motiva aos alumnos a que utilicen
as novas tecnoloxías para realizar as actividades de procura de información en Internet,
para comunicarse cos seus amigos, para preparar as súas presentacións…, e lles permite
comprender o papel e as posibilidades das TIC na vida diaria, privada, en sociedade e no
traballo; sensibilízaos do mesmo xeito aos posibles riscos de Internet e da comunicación a
través de soportes electrónicos (correo electrónico, aplicacións en rede), aos problemas
de validez e fiabilidade das informacións dispoñibles e tamén aos riscos que leva para a
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súa saúde: ter bos hábitos ante o computador.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Realizar búsqueda de información por Internet e utilizala de forma crítica e sistemática.
-Escribir nun blog.
-Preparar un soporte de presentación para a tarefa final.

Aprender a aprender

Ista  competencia é, en si  mesma, consustancial,  posto que a aptitude de aprender  a
aprender é a base do progreso e da motivación que leva.
O contrato de aprendizaxe que se atopa ao comezo de cada unidade axuda ao alumno
para reflexionar sobre o obxecto e finalidade da aprendizaxe.
Para cada competencia lingüística, proponse ao alumno estratexias específicas (ver máis
arriba) e adéstrao a que recorra a elas de forma consciente.
Estas  estratexias  descóbrense  e  utilízanse  en  clase,  requírense  e  rendibilizan  no
momento de traballo individual. Contribuirán a que o alumno gañe confianza nas súas
propias capacidades no momento no que se dea conta da súa utilidade.
A variedade de soportes e de actividades está destinada a facer comprender aos alumnos
que non hai unha soa forma de abordar unha lingua e de aprendela.
A  variedade  de  formatos  destinados  á  avaliación  (xogos,  balances  orais/escritos,
avaliacións por competencias do tipo) ten a mesma finalidade: independentemente do
valor eventual  sumativo, teñen un valor formativo,  xa que permite ao alumno coñecer
cales son as súas estratexias de aprendizaxe favoritas, cales son os puntos fortes e os
puntos débiles das súas aptitudes e cualificacións.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Desenvolver a capacidade de observación, dedución e de memoria.
-Utilizar  estratexias  de  comprensión  oral,  reflexionar  sobre  unha  regra  gramatical,
desenvolver o sentido da observación.
-  Perder  o  «medo» á  lingua  descoñecida  sendo consciente  das semellanzas entre  o
francés e o español e comprobando que hai maneiras fáciles e divertidas de aprender
(cancións, xogo).
-Utilizar estratexias de comprensión oral. Exercitar a memoria. Recoñecer a importancia o
xogo de rol e da linguaxe non verbal na aprendizaxe.
-Distinguir a lingua oral da escrita e valoralo como unha vantaxe. Valorar a importancia da
interacción e a aprendizaxe.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos.
-  Manexar  o  libro,  saber  observar.  Utilizar  o  xogo  como  modo  de  aprendizaxe.
-Desenvolver a capacidade de facerse entender por medio da mímica.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos. 
-Traballar a capacidade de observación.
-Coidar a pronuncia e a entoación.
- Autoavaliarse.
- Aceptar a avaliación dos demais e as críticas.
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Competencias sociais e cívicas

A competencia social ten un gran valor: os códigos de conduta que se deben respectar na
vida colectiva de forma xeral son os mesmos que os que se deben respectar no instituto e
na clase, no grupo e nos sub-grupos cando, por exemplo, realícense as tarefas finais. No
día a día se lles debe incitar a respectar as regras de cortesía, a saudarse, a respectar as
quendas de palabra, a escoitar aos demais, a respectar os seus esforzos para facerse
entender a pesar das dificultades da lingua.
A través das actividades, aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo, do
grupo,  da  organización  do  traballo,  da  igualdade  entre  homes  e  mulleres  e  da  non
discriminación, de sociedade e de cultura. 
O  descubrimento  dunha  realidade  diferente  á  súa,  a  do  mundo  francófono,  dálles  a
oportunidade de exercer unha actitude aberta e tolerante.
A competencia social está unida ao benestar persoal e colectivo, que esixe comprender
como  os  individuos  poden  asegurarse  un  estado  óptimo  de  saúde  física  e
mental:documentos  relativos  á  ecoloxía,  á  hixiene  postural,  á  alimentación,  aos
beneficios, contribúen ao desenvolvemento desta competencia clave.
As tarefas finais son por se soas a ocasión perfecta de demostrar unha actitude positiva:
colaboración,  valoración  da  diversidade  e  do  respecto  aos  demais,  aceptación  de
compromisos. 

No  que  concierne  ás  competencias  cívicas,  preténdese  que  os  alumnos  sexan
conscientes de que pertencen a unha sociedade occidental privilexiada. O coñecer outro
país  desde  o  punto  de  vista  político  e  histórico  contribúe  ao  desenvolvemento  da
competencia cívica:  informacións básicas sobre a bandeira,  o himno nacional,  a festa
nacional e as orixes desta, que dan  unha perspectiva histórica e pública do país onde
naceu a lingua que están a aprender. O lema de Francia «liberté, égalité, fraternité» é
perfecto para lembrar as nocións de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos
civís.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Favorecer unha implicación individual e unha dinámica de grupo. Adestrarse a traballar
en  grupos  pequenos,  estar  a  gusto  cos  demais  realizando  estas  actividades
(representacións en parella).
-Reutilizar os contidos nun contexto máis lúdico (xogos).
-Sensibilizar aos alumnos á reciclaxe.
-Observar con curiosidade o comportamento dos demais e respectar. 
-Ser tolerantes
-Participar nos intercambios orais
-Respectar a quenda dos demais.
-Descubrir o sistema escolar francés. 
-Falar de si mesmo.
-Valorar  a diversidade e o respecto aos demais. 
-Traballar de forma disciplinada e activa. 
-Respectar o material común e persoal.
-Ensinar aos alumnos para tolerar, expresar e comprender puntos de vista diferentes aos
seus.
-Ser  capaz  de  traballar  en  grupo.  Valorar   a  diversidade  e  o  respecto  aos  demais.
Traballar de forma disciplinada e activa. 
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-Facer ver ao alumno a importancia de respectar as regras do xogo.
-Desenvolver o coñecemento dos valores democráticos e a reflexión crítica das nocións
de xustiza, igualdade, cidadanía e dos dereitos civís.
-Dar gran valor á amizade.
-Respectar  o  medio  ambiente  e  valorar  os  xestos  ecolóxicos  en  casa  e  no  centro
educativo.
-Repartir as tarefas. Propoñer ideas ao grupo. Respectar o traballo dos demais. Aceptar
as críticas. Compartir o mérito e a responsabilidade.
-Saber defender unha opinión.
-Falar das relacións entre amigos.
-Mostrar interese por Francia así como polos seus símbolos.
-Interesarse polo benestar persoal.
-Saber vestirse en función das situacións.
-Falar da moda e saber vencer os prexuízos.
-Interesarse polo prezo da roupa e saber cando falar de vostede.
-Recoñecer a tipoloxía de documentos escritos.
-Interesarse polo país do que estamos a aprender a lingua. 
-Saber  propoñer,  aceptar  e  rexeitar  alimentos  educadamente.  Interesarse  por  unha
alimentación rica e equilibrada.
-Falar de si mesmo, dos seus hábitos, escoitar aos compañeiros. 
-Coñecer aspectos do modo de vida francés.
-Comprender as dimensións multiculturais e socioeconómicas das sociedades europeas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Dada a súa idade, os alumnos de 1º curso están aínda lonxe do mundo profesional, no cal
deberán facer proba deste espírito  emprendedor indispensable no mundo moderno. Pero
non  é  demasiado  pronto  para  axudarlles  a  desenvolver  unha  actitude  favorable  á
adquisición desta  competencia.  Con este  obxectivo,  as  tarefas  finais  son un contexto
privilexiado:  os  alumnos  deben  realizar  un  proxecto  en  grupo,  deben  organizarse  e
negociar  para  repartirse  as  tarefas  ao  principio  e  durante  cada  etapa  (preparación,
realización exposición). Cada un mobilizará as súas mellores capacidades para contribuír
no resultado común, pero todos terán que exercer a aptitude para anticipar, para planificar
as súas actividades persoais ao servizo da tarefa (procura de información, selección de
documentación  gráfica,  creación  de  ilustracións,  compra  de  material),  para  facer  un
informe para os membros do grupo ou subgrupo, para resolver cal é a proposición máis
adecuada, etc.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Contestar a preguntas persoais.
-Colaborar nun proxecto común. 
-Expresar a súa opinión sobre o comportamento persoal en clase.
-Dar a súa opinión sobre a roupa e sobre os seus gustos.

Sensibilidade e expresión culturais

Non todos os individuos nacen cos mesmos dons artísticos, pero todos teñen dereito a
aprender  a  sentir  as  emocións  estéticas  e  o  deber  de  respectar  as  manifestacións
culturais e artísticas que enriquecen o mundo.
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Deste xeito, para desenvolver a sensibilidade artística dos alumnos, traballarase algúns
elementos do patrimonio cultural de Francia: «Qu'est-ce que tu connais de la France?»
pregúntase ao alumno, convidándolle a facer unha lista de monumentos, cidades, cómics,
personaxes famosos, marcas, a partir de fotos do Arco de Triunfo, de Astérix, de Julio.
Propónse un fin de semana en París: o percorrido inclúe unha visita á tour  Eiffel,  ao
Museo  nacional  de  historia  natural,  ao  Louvre  (fotos  da  pirámide  e  reprodución  da
Gioconda), un paseo en barco para admirar as pontes de París, Notre-Dame, unha foto
recordo diante das estacións de metro Art Déco, tan características. 
O alumno estará preparado para organizar unha visita guiada da súa cidade o que lle fará
valorar o seu propio patrimonio cultural. .
A cultura popular contemporánea está tamén presente, así como a expresión cultural e
artística.
·Debuxo: «Debuxa, recorta e feixe unha colaxe con todo o que máis che gusta de Francia;
escribe de forma artística, pega etiquetas, fotos, postais».
·Música, baile : «Engadide ruídos, música, ritmos, coreografías…, tanto como queirades»

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Representar unha escena
-Descubrir un autor francés.
-Interesarse pola cultura francesa e o arte francés. 
-Mostrar interese por Francia e adquirir coñecementos xeográficos.
-Desenvolver a súa creatividade e a súa habilidade manual.
-Utilizar a lingua con fins poéticos.
-Observar e comentar unha ilustración.
-Coñecemento elemental de elementos históricos.
-Desenvolver a capacidade de facerse comprender por xestos.
-Desenvolver a creatividade e as habilidades manuais: fabricar un reloxo.
-Apreciar e aprender cancións e adiviñas.
-Interesarse pola vida cultural da súa cidade.
-Utilizar formas de cortesía.
-Comprender referencias culturais.
-Situar rexións de Francia. 
-Interesarse polas vacacións escolares de Francia.
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ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES,  OBXECTIVOS,
CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN, GRAO
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAXE
(EA)

OBXECTIVOS (O) CONTIDOS (C) CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

(CA)

TEMPORALI
ZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDE
MENTOS E

INSTRUMEN
TOS DE

AVALIACIÓN
(PIA)

BLOQUE1. :
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS

1. Capta a 
información máis 
importante de 
indicacións, 
anuncios, 
mensaxes e 
comunicados 
breves e 
articulados de 
maneira lenta e 
clara (p. e. en 
estacións ou 
aeroportos), 
sempre que as 
condicións 
acústicas sexan 
boas e o son non 
estea 
distorsionado.

2. Entende os 
puntos principais 
do que se lle di en
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e.
en hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, 
espazos de lecer 
ou centros de 
estudos). 

3. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, 
descricións, 
narracións e 
opinións 
formulados en 
termos sinxelos 
sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre 
aspectos xerais de
temas do seu 
interese, cando se
lle fala con 
claridade, amodo 
e directamente e 
se o interlocutor 
está disposto a 
repetir ou 

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS

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 
asuntos habituais 
en situacións 
cotiás ou sobre 
aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
do propio campo 
de interese nos 
ámbitos persoal, 
público, e 
educativo, sempre
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e 
póidase volver 
escoitar o 
devandito.

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

3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do 
texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida 
cotiá (hábitos de 

UNIDADE 0:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

Comunicación:
comprensión oral
- Comprender de 
forma oral mini-
diálogos 
escoitados nun 
parque.
- Recoñecer 
preguntas para 
poder presentarse.

Estratexias de 
comprensión:
-Escoitar e 
aprender a 
escoitar.
- Exercitar a 
facultade de 
concentración e 
de atención visual.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
- Saúdos (T).
- Personaxes 
francófonos 
soados (T).
Funcións 
comunicativas:
- Saudar (T).
- Presentarse, 
presentar a alguén
(T).
- Contar ata 20.
- Dicir cal é a súa 
cor favorita.

Patróns sintácticos
e discursivos:
- Comment tu 
t'appelles?
- S'appeler : je, tu,
il / elle
- Comment ça va?
- Qui est-ce? 
C'est…

Léxico de uso 
frecuente:
- Palabras 
transparentes.
- Os saúdos (T).

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS

A . 
Comunicación: 
comprensión oral

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 
asuntos habituais
en situacións 
cotiás ou sobre 
aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
do propio campo 
de interese nos 
ámbitos persoal, 
público, e 
educativo,sempre
que as 
condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e 
póidase volver 
escoitar o 
devandito.  

Estratexias de 
comprensión:

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

Na materia de 
francés, é 
imposible 
facer una 
temporalizació
n exhaustiva 
para cada 
estándar de 
aprendizaxe 
avaliable, 
posto que 
istos 
trabállanse na 
aula ao longo 
do todo o 
curso. Non se 
pode facer 
unha 
selección ao 
tratarse de 
una materia 
na que son 
fundamentais 
a 
comunicación 
e interacción. 
Non obstante:

1ª AVAL.

EA: 1, 2, 17.
O: 1, 2, 7, 9, 
13, 17, 18, 19,
25. 
C: Us: 0, 1, 2
CA: 1, 2, 8, 9, 
16, 20, 21, 28.
PIA: a1, a2, 
a3, b1, b2, b3

2ª AVAL.

EA: 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 14, 15, 
16.
O: 1, 2, 3, 5,  
7, 9, 10, 13, 
14, 17, 18, 19,
20, 21, 25.
C: Us: 3, 4
CA: 1, 2, 5, 6, 
8, 9, 11, 15,  
16, 19, 20, 
21,22, 24, 27, 
28.  
PIA:  a1, a2, 
a3, b1, b2, b3

3ª AVAL.

1. Capta a 
información máis 
importante de 
indicacións, anuncios,
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
con algunha 
dificultade e con 
necesidade de 
repeticións.

2. Entende os puntos 
principais do que se 
lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas con 
apoio visual  e con 
necesidade de 
repetición.

3. Identifica as ideas 
principais  nunha 
conversa informal con
apoio visual, xestos  e
con necesidade de 
repetición.

4. Identifica as ideas 
principais nunha 
conversa formal con 
apoio visual, xestos  e
con necesidade de 
repetición.

5. Sabe identificar o 
sentido global e 
informacións 
esenciais de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese con 
necesidade destes 
apoios: visual, xestos 
e/ou repeticións.

6. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, 
seguindo un guion 
escrito, e responde a 
preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre as mesmas 
dunha maneira clara, 
con algunhas pausas, 
con necesidade de 
repeticións e sen 

a.PROCEDE

MENTOS

1.Observación
do traballo 
realizado cada
día, tanto oral 
como escrito 
así como o 
interese, 
motivación, 
participación e
esforzo do 
alumno cara á
materia, tanto 
na aula como 
fora dela.

2. Revisión 
polo profesor 
das tarefas e 
actividades 
realizadas día 
a día.

3. Corrección 
dos erros 
cometidos 
polo 
alumnado, 
con una 
actitude 
positiva,  
motivándoo e 
premiando os 
seus acertos.

b.INSTRUME
NTOS

1. Valoración 
da 
participación, 
da calidade da
comprensión 
e da 
expresión 
oral.

2. Tarefas 
orais e 
escritas 
realizadas na 
aula o na 
casa.
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reformular o 
devandito. 

4. Comprende, 
nunha conversa 
formal na que 
participa (p. e. nun
centro de 
estudos), 
preguntas sinxelas
sobre asuntos 
persoais ou 
educativos, 
sempre que poida 
pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do 
que se lle dixo. 

5. Identifica as 
ideas principais de
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou
do seu interese 
articulados con 
lentitude e 
claridade (p. e. 
noticias ou 
reportaxes 
breves), cando as 
imaxes constitúen 
gran parte da 
mensaxe.

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

7. Desenvólvese 
coa eficacia 
suficiente en 
xestións e 
transaccións 
cotiás, como son 
as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer,
seguindo normas 
de cortesía 
básicas (saúdo e 
tratamento).

8. Participa en 
conversas 
informais breves, 
cara a cara ou por

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

4. Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis relevantes 
do texto (p. e. 
unha petición de 
información, un 
aviso ou unha 
suxestión) e un 
repertorio dos 
seus expoñentes 
máis frecuentes, 
así como patróns 
discursivos de uso
común relativos á 
organización 
textual 
(introdución do 
tema, cambio 
temático, e peche 
textual).

5. Aplicar á 
comprensión do 
texto os 
coñecementos 
sobre os 
constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos
e discursivos de 
uso frecuente na 
comunicación oral,
así como os seus 
significados xerais
asociados (p. e. 
estrutura 
interrogativa para 
facer unha 
suxestión).

6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
frecuente relativo 
a asuntos cotiáns 
e a aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses 
ou estudos, e 
inferir do contexto 

- O alfabeto.
- As cores.
- Os números do 0
à 20.

Patróns sonoros:
- O ritmo na frase.
- Sensibilización 
ás entoacións 
interrogativa e 
exclamativa.

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Adestrarse na 
pronuncia do 
vocabulario 
estudado.
- Imitar as 
entoacións dos 
textos 
memorizados.
- Presentar aos 
seus compañeiros,
reutilizando a 
estrutura que se 
acaba de 
descubrir (T).

Interacción:
- Escenificar un 
diálogo 
memorizado por 
parellas (T).
- Contestar a unha
pregunta persoal 
(T).
- Imaxinar e 
interpretar un 
diálogo a partir 
dun modelo (T).
- Xogar a adiviñar 
quen falou (T).

Estratexias de 
produción:

- Memorizar 
diálogos e 
fórmulas 
comunicativas 
-Axudarse dos 
xesto e da mímica.
-Imitar entoacións.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
- Comprender 
palabras 
transparentes con 
axuda da grafía e 
da ilustración. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:

3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do 
texto os aspectos
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida 
cotiá (hábitos de 
estudo e de 
traballo, 
actividades de 
lecer), condicións
de vida e 
contorna, 
relacións 
interpersoais 
(entre homes e 
mulleres, no 
centro educativo, 
no ámbito 
público), 
comportamento 
(xestos, 
expresións 
faciais, uso da 
voz, contacto 
visual), e 
convencións 
sociais 
(costumes, 
tradicións).

Funcións 
comunicativas:

4. Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis relevantes 
do texto (p. e. 
unha petición de 
información, un 
aviso ou unha 
suxestión) e un 
repertorio dos 
seus expoñentes 
máis frecuentes, 
así como patróns
discursivos de 
uso común 
relativos á 
organización 
textual 
(introdución do 
tema, cambio 
temático, e peche
textual).

Patróns 
sintácticos e 
discursivos

5. Aplicar á 
comprensión do 
texto os 
coñecementos 
sobre os 
constituíntes e a 
organización de 

EA: Todos
O: Todos
C: Us: 5, 6
CA: Todos
PIA:  a1, a2, 
a3, b1, b2, b3

apoio de xestos.

7. Participa en 
interaccións sinxelas 
comparando coa 
cultura francesa 
dunha maneira clara, 
con algunhas pausas, 
con necesidade de 
repeticións e sen 
apoio de xestos.

8 Participa en 
conversas cara a cara
con algunha 
dificultade na 
comprensión, pero 
cun uso de patróns 
sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

9. Desenvólvese 
nunha conversa 
formal ou entrevista 
dunha maneira clara, 
con algunhas pausas, 
con necesidade de 
repeticións e sen 
apoio de xestos.

10. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións xerais.

11. Identifica a función
comunicativa de 
correspondencia 
persoal sinxela en 
calquera formato 
recoñecendo palabras
en textos breves e 
sinxelos escritos de 
temas familiares ou 
da súa contorna.

12.Identifica a función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sinxela en 
textos sinxelos 
escritos de temas da 
súa contorna.

13. Recoñece con 
pouca ificultade 
palabras e frases de 
textos xornalísticos 
moi breves tanto en 
soporte dixital como 
impreso con bastante 
axuda visual e 
contextual para 
identificar o sentido 
global e o tema.

14. Entende con 
dificultade información
específica esencial en
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados.

15. Completa un 

3. Probas 
obxectivas 
escritas para 
comprobar o 
seguimento 
da 
programación.
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teléfono ou outros 
medios técnicos, 
nas que establece
contacto social, 
intercambia 
información e 
expresa opinións 
de maneira 
sinxela e breve, fai
invitacións e 
ofrecementos, 
pide e ofrece 
cousas, pide e dá 
indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos 
que hai que seguir
para realizar unha 
actividade 
conxunta.

9. Desenvólvese 
de maneira simple
nunha conversa 
formal ou 
entrevista (p. e. 
para realizar un 
curso de verán), 
achegando a 
información 
necesaria, 
expresando de 
maneira sinxela as
súas opinións 
sobre temas 
habituais, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de 
maneira lenta e 
clara, sempre que 
poida pedir que se
lle repitan os 
puntos crave se o 
necesita. 

10. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións xerais 
de funcionamento 
e manexo de 
aparellos de uso 
cotián (p. e. unha 
máquina 
expendedora), así 
como instrucións 
claras para a 
realización de 
actividades e 
normas de 
seguridade 
básicas (p. e. nun 
centro de 
estudos). 

11. Comprende 
correspondencia 
persoal sinxela en 
calquera formato 
na que se fala dun
mesmo; 
descríbense 
persoas, 
obxectos, lugares 

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

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

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

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

9. Coñecer e 
saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para 
producir textos 
orais monológicos 
ou dialógicos 
breves e de 
estrutura moi 
simple e clara, 
utilizando, entre 

- Comprender 
diálogos curtos 
con axuda da 
imaxe.
- Comprender 
preguntas

Estratexias de 
comprensión:
-Axudarse das 
ilustracións e das 
palabras 
transparentes.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
- Observar 
elementos 
socioculturais 
nunha ilustración 
(roupa, taxi, 
xogos).
- Salutations.
- Personnages 
francophones 
célèbres.

Patróns sonoros e 
ortografía:
- Signos de 
puntuación: sinal 
de interrogación, 
de exclamación e 
puntos 
suspensivos

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
del información

UNIDADE 1:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

-Escoitar, observar
ilustracións para 
descubrir o 
vocabulario.
-Extraer 
informacións 
específicas dun  
diálogo.
-Escoitar e 
comprender un 
cómic.
-Asociar unha 
ilustración a unha 
frase.
-Comprender 
mensaxes orais.

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

Patróns sonoros:

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

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Comunicación:
produción

7. Expresión:
Producir textos 
breves e o 
bastante 
comprensibles, 
tanto en 
conversación 
cara a cara como
por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nun 
rexistro neutro ou
informal, cunha 
linguaxe moi 
sinxela, nos que 
se dá, solicita e 
intercambia 
información 
sobre temas 
cotiáns e asuntos
coñecidos ou de 
interese persoal 
e educativo, 
aínda que se 
produzan 
interrupcións ou 
vacilacións, 
fáganse 
necesarias as 
pausas e a 
reformulación 
para organizar o 
discurso e 
seleccionar 
expresións, e o 

cuestionario sinxelo 
con información 
persoal básica e 
relativa aos seus 
intereses con algunha
dificultade.

16. Escribe notas e 
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
nos que realiza 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións utilizando 
con algunha 
dificultade as 
estruturas dadas.

17. Escribe a partir 
dun modelo 
correspondencia 
persoal breve 
utilizando un léxico 
adecuado pero con 
dificultade.

18. Escribe, a partir 
dun modelo, 
correspondencia 
formal moi básica e 
breve utilizando un 
léxico adecuado pero 
con dificultade.
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e actividades; 
nárranse 
acontecementos 
pasados, e 
exprésanse de 
maneira sinxela 
sentimentos, 
desexos e plans, e
opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do 
seu interese. 

12.Entende a idea
xeral de 
correspondencia 
formal na que se 
lle informa sobre 
asuntos do seu 
interese no 
contexto persoal 
ou educativo (p. e.
sobre un curso de 
verán). 

13. Capta o 
sentido xeral e 
algúns detalles 
importantes de 
textos 
xornalísticos moi 
breves en 
calquera soporte e
sobre temas 
xerais ou do seu 
interese se os 
números, os 
nomes, as 
ilustracións e os 
títulos constitúen 
gran parte da 
mensaxe.

14.Entende 
información 
específica 
esencial en 
páxinas Web e 
outros materiais 
de referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados sobre
temas relativos a 
asuntos do seu 
interese (p. e. 
sobre unha 
cidade), sempre 
que poida reler as 
seccións difíciles

15. Completa un 
cuestionario 
sinxelo con 
información 
persoal básica e 
relativa ao seu 
intereses ou 
afeccións (p. e. 
para asociarse a 
un club 
internacional de 
mozos). 

16. Escribe notas 

outros, 
procedementos 
como a 
adaptación da 
mensaxe aos 
recursos dos que 
se dispón, ou a 
reformulación ou 
explicación de 
elementos.

10. Incorporar á 
produción do texto
oral monológico 
ou dialógico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e 
convencións 
sociais, actuando 
coa suficiente 
propiedade e 
respectando as 
normas de 
cortesía máis 
importantes nos 
contextos 
respectivos.

11. Levar a cabo 
as funcións 
principais 
demandadas polo 
propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
frecuentes das 
devanditas 
funcións e os 
patróns 
discursivos 
sinxelos de uso 
máis común para 
organizar o texto.

12. Mostrar control
sobre un 
repertorio limitado 
de estruturas 
sintácticas de uso 
frecuente e de 
mecanismos 
sinxelos de 
cohesión e 
coherencia 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis 
persoal, espacial e
temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
marcadores 
conversacionales 
de uso moi 
frecuente).

13. Coñecer e 
utilizar un 
repertorio léxico 

Estratexias de 
comprensión:
-Co apoio das 
informacións 
sacadas dunha 
ilustración, 
desenvolver o 
espírito de 
observación e de 
lóxica exercitando 
a atención visual e
auditiva.
-Comprender o 
sentido xeral e 
localizar as 
palabras clave en 
un diálogo simple.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-A escola en 
Francia: sistema 
escolar, horarios e
materias, 
instalacións (T).

Funcións 
comunicativas:
-Nomear o 
material escolar.
-Identificar a unha 
persoa ou 
obxecto.
-Describir un 
obxecto.
-Falar do horario 
escolar (días da 
semana, 
materias).
-Falar das súas 
materias favoritas.

Patróns sintácticos
e discursivos:
-Os artigos 
definidos.
-Os artigos 
indefinidos.
-Qu'est-ce que 
c'est?   C'est...
-Il y a...

Léxico de uso 
frecuente:
-O material 
escolar.
-As cores.
-As materias.
-Os días da 
semana.

Patróns sonoros:
-Le son [Õ].
-Je lis, je dis : ai = 
[E].

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

interlocutor teña 
que solicitar que 
se lle repita ou 
reformule o 
devandito.

Interacción:

8. Manexar 
frases curtas e 
fórmulas para 
desenvolverse de
maneira 
suficiente en 
breves 
intercambios en 
situacións 
habituais e 
cotiás, aínda que 
haxa que 
interromper o 
discurso para 
buscar palabras 
ou articular 
expresións e 
para reparar a 
comunicación. 
Interactuar de 
maneira simple 
en intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 
fórmulas ou 
xestos simples 
para tomar ou 
manter a quenda 
de palabra, aínda
que poidan darse
desaxustes na 
adaptación ao 
interlocutor.

Estratexias de 
produción:

9. Coñecer e 
saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para 
producir textos 
orais 
monológicos ou 
dialógicos breves
e de estrutura 
moi simple e 
clara, utilizando 
procedementos, 
como a 
adaptación da 
mensaxe aos 
recursos dos que
se dispón, ou a 
reformulación ou 
explicación de 
elementos. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:

10. Incorporar á 
produción do 
texto oral 
monolóxico ou 
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e mensaxes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
nos que fai 
comentarios moi 
breves ou dás 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións 
da vida cotiá e do 
seu interese, 
respectando as 
convencións e 
normas de 
cortesía e da 
etiqueta máis 
importantes. 

17. Escribe 
correspondencia 
persoal breve na 
que se establece 
e mantén o 
contacto social (p. 
e. con amigos 
noutros países), 
intercámbiase 
información, 
descríbense en 
termos sinxelos 
sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais, e fanse 
e aceptan 
ofrecementos e 
suxestións (p. e. 
cancélanse, 
confirman ou 
modifican unha 
invitación ou uns 
plans). 

18. Escribe 
correspondencia 
formal moi básica 
e breve, 
dirixida a 
institucións 
públicas ou 
privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente
para solicitar 
información, e 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía 
básicas deste tipo 
de textos. 

oral suficiente 
para comunicar 
información e 
opinións breves, 
sinxelas e 
concretas, en 
situacións 
habituais e cotiás. 
Pronunciar e 
entoar de maneira
o bastante 
comprensible, 
aínda que resulte 
evidente o acento 
estranxeiro, 
cométanse erros 
de pronuncia 
esporádicos, e os 
interlocutores 
teñan que solicitar
repeticións ou 
aclaracións. 
Manexar frases 
curtas e fórmulas 
para 
desenvolverse de 
maneira suficiente
en breves 
intercambios en 
situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que haxa 
que interromper o 
discurso para 
buscar palabras 
ou articular 
expresións e para 
reparar a 
comunicación. 
Interactuar de 
maneira simple en
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas
ou xestos simples 
para tomar ou 
manter a quenda 
de palabra, aínda 
que poidan darse 
desaxustes na 
adaptación ao 
interlocutor.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS

14. Identificar a 
idea xeral, os 
puntos máis 
relevantes e 
información 
importante en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
dixital, breves e 
ben estruturados 
escritos nun 
rexistro neutro ou 
informal, que 
traten de asuntos 
habituais en 

Expresión:
-Falar de si 
mesmo (T).
- Exercitar a 
memoria para 
repasar o 
vocabulario visto.
-Buscar 
semellanzas, 
diferenzas, 
anomalías a partir 
dunha ilustración.
-Contestar a 
preguntas 
persoais (T).
-Presentarse, falar
das súas 
preferencias (T).

Interacción:
-A partir dun 
modelo memorizar
un diálogo por 
parellas e 
representalo ante 
a clase (T).
Estratexias de 
produción:
-Xogar cos ritmos 
para aprender 
dunha forma 
lúdica e 
desinhibida (T). 
- Memorizar 
diálogos e 
fórmulas 
comunicativas 

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
-Ler e comprender
preguntas, buscar 
información en 
textos curtos.
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
información del.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
del información.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Estratexias de 
comprensión:
-Redactar unha 
presentación (T).
-Personalizar unha
páxina do seu 

dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e
convencións 
sociais, actuando
coa suficiente 
propiedade e 
respectando as 
normas de 
cortesía máis 
importantes nos 
contextos 
respectivos.

Funcións
comunicativas:

11. Levar a cabo 
as funcións 
principais 
demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
frecuentes das 
devanditas 
funcións e os 
patróns 
discursivos 
sinxelos de uso 
máis común para
organizar o texto.

Patróns 
sintácticos e 
discursivos:

12. Mostrar 
control sobre un 
repertorio 
limitado de 
estruturas 
sintácticas de 
uso frecuente e 
de mecanismos 
sinxelos de 
cohesión e 
coherencia 
(repetición léxica,
elipsis, deixis 
persoal, espacial 
e temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
marcadores 
conversacionales
de uso moi 
frecuente).

Léxico de uso 
frecuente:

13. Coñecer e 
utilizar un 
repertorio léxico 
oral suficiente 
para comunicar 
información e 
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situacións cotiás, 
de aspectos 
concretos de 
temas de interese 
persoal ou 
educativo, e que 
conteñan 
estruturas sinxelas
e un léxico de uso 
frecuente.

15. Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la
comprensión de la
idea general, los 
puntos más 
relevantes e 
información 
importante del 
texto. Conocer, y 
utilizar para la 
comprensión del 
texto, los aspectos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y de 
trabajo, 
actividades de 
ocio, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
centro educativo, 
en el ámbito 
público), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

16. Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis importantes 
do texto e un 
repertorio dos 
seus expoñentes 
máis frecuentes, 
así como patróns 
discursivos 
sinxelos de uso 
común relativos á 
organización 
textual 
(introdución do 
tema, cambio 
temático, e peche 
textual).

17. Aplicar a la 
comprensión del 
texto los 
constituyentes y la
organización de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente en la 
comunicación 

caderno 
presentándose.

Estratexias de 
comprensión:
Redactar unha 
presentación a 
partir de modelos, 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e a 
precedente (T).

UNIDADE 2:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

-Escoitar 
mensaxes orais e 
saber recoñecer 
as datas.
-Comprender un 
diálogo curto e 
contestar a 
preguntas sinxelas
sobre asuntos 
persoais (T).
-Saber recoñecer 
preguntas sinxelas
para poder 
contestalas.
-Comprensión 
exhaustiva de 
expresións xa 
coñecidas.
-Identificar 
situacións e facer 
hipóteses. 
Identificar os 
personaxes do 
diálogo.
-Comprender 
mensaxes orais de
mozas que 
expresan os seus 
gustos (T).
-Comprender unha
situación con 
axuda de indicios 
non verbais.

Estratexias de 
comprensión:
-Escoitar e 
aprender a 
escoitar.
-Exercitar a 
facultade de 
concentración e 
de atención visual 
e auditiva.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-Os deportes
-Festas francesas
-Símbolos 
franceses

Funcións 

opinións breves, 
sinxelas e 
concretas, en 
situacións 
habituais e 
cotiás.

Patróns sonoros:

14. Pronunciar e 
entoar de 
maneira o 
bastante 
comprensible, 
aínda que resulte
evidente o acento
estranxeiro, 
cométanse erros 
de pronuncia 
esporádicos, e os
interlocutores 
teñan que 
solicitar 
repeticións ou 
aclaracións.

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS

Comunicación:
comprensión 

15. Identificar a 
idea xeral, os 
puntos máis 
relevantes e 
información 
importante en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
dixital, breves e 
ben estruturados 
escritos nun 
rexistro neutro ou
informal, que 
traten de asuntos
habituais en 
situacións cotiás, 
de aspectos 
concretos de 
temas de 
interese persoal 
ou educativo, e 
que conteñan 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 
frecuente. 

Estratexias de 
comprensión :

16. Coñecer e 
saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para 
a comprensión 
da idea xeral, os 
puntos máis 
relevantes e 
información 
importante do 
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escrita, así como 
sus significados 
generales 
asociados (p. e. 
estructura 
interrogativa para 
hacer una 
sugerencia).

18. Recoñecer 
léxico escrito de 
uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotiáns e a 
aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses 
ou estudos, e 
inferir do contexto 
e do contexto, con
apoio visual, os 
significados de 
palabras e 
expresións que se
descoñecen.

19. Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así 
como abreviaturas
y símbolos de uso 
común (p. e. %, 
), y sus 
significados 
asociados.

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

20. Escribir, en 
papel ou en 
soporte dixital, 
textos breves, 
sinxelos e de 
estrutura clara 
sobre temas 
habituais en 
situacións cotiás 
ou do propio 
interese, nun 
rexistro neutro ou 
informal, utilizando
recursos básicos 
de cohesión, as 
convencións 
ortográficas 
básicas e os 
signos de 
puntuación máis 
frecuentes.

21. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e 

comunicativas:
-Pedir información 
sinxela a alguén 
como o seu nome,
clase… (T).
- Expresar os 
gustos (T).
-Describir a alguén
(T).
-Saber dicir a 
data.

Patróns sintácticos
e discursivos:
-Verbos en “er”: je,
tu, il, elle.
-Verbo être.
-Formación do 
feminino dos 
adxectivos (T).
-Formación do 
plural.

Léxico de uso 
frecuente:
-Meses
-Números do 20 
ao 31.
-Deportes e tempo
libre.
-Adxectivos: 
descrición.

Patróns sonoros:
-o son [e]
- o son [R]
- ou = [u]
- “e” mudo

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Adestrarse na 
pronuncia do 
vocabulario 
estudado.
- Exercitar a 
memoria para 
atopar as 
respostas 
adecuadas.
-EIONxpresar 
gustos persoais 
(T).
-Describir ao seu 
mellor amigo (T).

Interacción:
-Memorizar un 
diálogo por 
parellas e 
representalo ante 
a clase (T).
- Xogar e adiviñar 
de quen se está 
falando (T).
- Xogar e adiviñar 
unha data.

texto.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:

17. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do 
texto, os 
aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida 
cotiá (hábitos de 
estudo e de 
traballo, 
actividades de 
lecer, condicións 
de vida e 
contorna, 
relacións 
interpersoais 
(entre homes e 
mulleres, no 
centro educativo, 
no ámbito 
público), e 
convencións 
sociais 
(costumes, 
tradicións).

Funcións
comunicativas:

18. Distinguir as 
funcións 
comunicativas 
máis importantes 
do texto e un 
repertorio dos 
seus expoñentes 
máis frecuentes, 
así como patróns
discursivos 
sinxelos de uso 
común relativos á
organización 
textual 
(introdución do 
tema, cambio 
temático, e peche
textual). 

Patróns 
sintácticos e 
discursivos:

19. Aplicar á 
comprensión do 
texto os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas 
sintácticas de 
uso frecuente na 
comunicación 
escrita, así como 
os seus 
significados 
xerais asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para
facer unha 
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de estrutura 
simple, p. e. 
copiando 
formatos, fórmulas
e modelos 
convencionais 
propios de cada 
tipo de texto.
22. Incorporar á 
produción do texto
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e 
convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía e da 
etiqueta máis 
importante nos 
contextos 
respectivos.

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

24. Mostrar control
sobre un 
repertorio limitado 
de estruturas 
sintácticas de uso 
frecuente, e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos 
sinxelos o 
bastante 
axustados ao 
contexto e á 
intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis 
persoal, espacial e
temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
marcadores 
discursivos moi 
frecuentes).

25. Coñecer e 
utilizar un 
repertorio léxico 
escrito suficiente 

-Preguntar 
informacións 
persoais (T).

Estratexias de 
produción:
- Memorizar 
diálogos e 
fórmulas 
comunicativas.

Patróns sonoros:
-Imitar entoacións 
e traballar a 
liaison.
-Traballar a 
expresividade.
-Ler en voz alta e 
imitar as 
entoacións.
-O son [y]

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 

-Ler e comprender
a personaxes que 
se presentan e 
falan dos seus 
gustos (T).
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
información del.
-Recoñecer 
informacións xa 
coñecidas polo 
alumno.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
del información.
-Comprender 
textos curtos con 
axuda das 
ilustracións e de 
palabras 
transparentes.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación:
-Redactar unha 
presentación 
describindo ao seu
mellor amigo/a (T).

Estratexias de 
comprensión:
Redactar unha 
presentación a 
partir de modelos, 

suxestión). 

L  éxico de uso 
frecuente:

20. Recoñecer 
léxico escrito de 
uso frecuente 
relativo a asuntos
cotiáns e a 
aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses 
ou estudos, e 
inferir do 
contexto e do 
contexto, con 
apoio visual, os 
significados de 
palabras e 
expresións que 
se descoñecen. 

Patróns sonoros 
e ortográficos:

21. Recoñecer as
principais 
convencións 
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así 
como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 
común (p. e. %), 
e os seus 
significados 
asociados. 

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE
TEXTOS 
ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

22. Escribir, en 
papel ou en 
soporte dixital, 
textos breves, 
sinxelos e de 
estrutura clara 
sobre 
temas habituais 
en situacións 
cotiás ou do 
propio interese, 
nun rexistro 
neutro ou 
informal, 
utilizando 
recursos básicos 
de cohesión, as 
convencións 
ortográficas 
básicas e os 
signos de 
puntuación máis 
frecuentes. 

23. Coñecer e 
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para comunicar 
información e 
breves, simples e 
directos en 
situacións 
habituais e cotiás. 
Coñecer e aplicar, 
de maneira 
suficiente para 
que a mensaxe 
principal quede 
clara, os signos de
puntuación 
elementais (p. e. 
punto, coma) e as 
regras ortográficas
básicas (p. e. uso 
de maiúsculas e 
minúsculas), así 
como as 
convencións 
ortográficas 
frecuentes na 
redacción de 
textos moi breves 
en soporte dixital. 

reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes.

UNIDADE 3:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

Comunicación:
-Observar  
ilustracións, 
escoitar e 
relacionar.
-Identificar 
situacións 
comprender 
vocabulario.
-Comprender o 
sentido xeral de 
diálogos  curtos e 
contestar a 
preguntas 
sinxelas.
-Comprensión 
exhaustiva de 
expresións xa 
coñecidas.

Estratexias de 
comprensión: 
-Escoitar e 
aprender a 
escoitar(T) .
-Exercitar a 
facultade de 
concentración e 
de atención visual 
e auditiva.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-Xestos ecolóxicos
no día a día (T).
-Xeografía de 
Francia.

Funcións 
comunicativas:
-Facer valoracións
(T).
-Describir accións 
(T).
-Falar de ecoloxía 
(T).

Patróns sintácticos
e discursivos:
-Verbos en “er”: 
nous, vous, 
ils/elles
-Oracións 
negativas.
-A elisión.
-on=nous

Léxico de uso 
frecuente:
-Verbos de acción.
-Reciclaxe e 

aplicar 
estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e 
de estrutura 
simple; p. e., 
copiando 
formatos, 
fórmulas e 
modelos 
convencionais 
propios de cada 
tipo de texto.

24. Incorporar á 
produción do 
texto escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e
convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía e da 
etiqueta máis 
importantes nos 
contextos 
respectivos. 

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

26. Mostrar 
control sobre un 
repertorio 
limitado de 
estruturas 
sintácticas de 
uso frecuente, e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos 
sinxelos o 
bastante 
axustados ao 
contexto e á 
intención 
comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis 
persoal, espacial 
e temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
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ecoloxía (T).
-Os números do 
40 ao 100.

Patróns sonoros:
-o son [Ʒ]
-o son [ã]
-au, eau= [o]

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Adestrarse na 
pronuncia do 
vocabulario 
estudado.
-Familiarizarse coa
utilización do nous
e vous.
- Exercitar a 
memoria para 
atopar as 
respostas 
adecuadas.
-Describir unha 
escena.
-Presentación da 
tarefa final.

Interacción:
-Preguntar 
informacións aos 
seus compañeiros 
sobre a súa vida 
no colexio (T).

Estratexias de 
produción:
-Crear frases a 
partir dun modelo 
sintáctico.
- Memorizar 
diálogos e 
fórmulas 
comunicativas

 BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 

-Ler e comprender
un test sobre o 
tema da ecoloxía 
(T).
-Ser capaz de 
extraer 
información a 
partir dun mapa de
Francia.
-Ler información 
nunha páxina web 
sobre un 
campamento de 
verán (T).

marcadores 
discursivos moi 
frecuentes).

27.  Coñecer  e
utilizar
un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información e 
breves, 
simples e 
directos en 
situacións 
habituais e 
cotiás. 

28. Coñecer e 
aplicar, de 
maneira 
suficiente para 
que a mensaxe 
principal quede 
clara, os signos 
de puntuación 
elementais (p. e. 
punto, coma) e 
as regras 
ortográficas 
básicas (p. e. uso
de maiúsculas e 
minúsculas), así 
como as 
convencións 
ortográficas 
frecuentes na 
redacción de 
textos moi breves
en soporte dixital.

Estratexias de 
comprensión:

29. Coñecer e 
aplicar 
estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e 
de estrutura 
simple, p. e. 
copiando 
formatos, 
fórmulas e 
modelos 
convencionais 
propios de cada 
tipo de texto.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:

30. Incorporar á 
produción do 
texto escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e
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- Ler información 
dun blogue.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un 
mapa e aprender 
a extraer 
información.
-Comprender 
textos curtos con 
axuda das 
ilustracións e de 
palabras 
transparentes.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

-Redactar unha 
presentación a 
partir de modelos, 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes.
-Preparar un 
concurso 
relacionado coa 
ecoloxía (T).

Estratexias de 
comprensión:
-Redactar unha 
lista coas accións 
necesarias para 
preparar unha 
presentación 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes.

UNIDADE 4:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

-Observar  
ilustracións , 
escoitar e 
relacionar.
-Comprender e 
identificar 
consellos 
asociando a unha 
ilustración.
 -Comprender o 
sentido xeral de 
diálogos  curtos e 
contestar a 
preguntas 
sinxelas.
-Comprensión  do 
sentido xeral 
dunha mensaxe, 
localizar palabras 

convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía e de 
etiqueta máis 
importantes nos 
contextos 
respectivos.

Funcións 
comunicativas:

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

Patróns 
sintácticos e 
discursivos:

32. Mostrar 
control sobre un 
repertorio 
limitado de 
estruturas 
sintácticas de 
uso frecuente, e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos 
sinxelos o 
bastante 
axustados ao 
contexto e á 
intención 
comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis 
persoal, espacial 
e temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
marcadores 
discursivos moi 
frecuentes).

Léxico de uso 
frecuente:

33. Coñecer e 
utilizar un 
repertorio léxico 
escrito suficiente 
para comunicar 
información e 
breves, simples e
directos en 
situacións 
habituais e 
cotiás.
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crave.
- Comprender 
mensaxes 
publicitarias.
-Comprender 
ordes.
-Comprender unha
mensaxe 
radiofónica.

Estratexias de 
comprensión:
-Adestrarse na 
comprensión oral.
-Exercitar a 
facultade de 
concentración e 
de atención visual 
e auditiva.
-Comprender o 
sentido xeral de 
frases gravadas 
para contestar a 
preguntas.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-Os medios de 
comunicación e a 
publicidade (T).
-A orixe dos 
apelidos máis 
usuais e insólitos 
en Francia.

Funcións 
comunicativas:
-Situarse no 
espazo.
-Preguntar e dicir 
a idade.
- Falar da familia 
(T).
-Dar ordes ou 
consellos (T).
-Expresar a 
posesión.

Patróns sintácticos
e discursivos:
-As preposicións 
de lugar.
-Os determinantes
posesivos.
-O verbo avoir.
-O imperativo 
afirmativo.

Léxico de uso 
frecuente:
-As partes do 
corpo.
-A familia (T).
-Os medios de 
comunicación (T).

Patróns sonoros:
-Identificar a 
entoación do 
imperativo.
-Adestrar a lectura
expresiva.
-Imitar a entoación
-A liaison.

Patróns  sonoros
e ortografía:

34. Coñecer e 
aplicar, de 
maneira 
suficiente para 
que a mensaxe 
principal quede 
clara, os signos 
de puntuación 
elementais (p. e. 
punto, coma) e 
as regras 
ortográficas 
básicas (p. e. uso
de maiúsculas e 
minúsculas), así 
como as 
convencións 
ortográficas 
frecuentes na 
redacción de 
textos moi breves
en soporte dixital.
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-O son [Ø]
-O son[z]

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Falar da familia 
(T).
-Presentación da 
tarefa final.
-Reutilizar o léxico 
das partes do 
corpo e as 
preposicións

Interacción:
-Preparar un 
diálogo por 
parellas.

Estratexias de 
produción:
--Crear frases a 
partir dun modelo 
sintáctico.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 

-Ler e comprender
unha árbore 
xenealóxica.
-Comprender un 
texto sobre a orixe
dos apelidos (T).
-Ser capaz de 
extraer 
información a 
partir dun sobre 
artístico
-Ler información 
dun blogue.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
información.
-Comprender 
textos curtos con 
axuda das 
ilustracións e de 
palabras 
transparentes.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:
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Comunicación:
-Redactar unha 
presentación a 
partir de modelos, 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes.
-Preparar un 
anuncio 
publicitario (T)

Estratexias de 
comprensión:
Desenvolver o 
sentido da 
observación e a 
capacidade de 
dedución.

UNIDADE 5:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

Comunicación: 

-Observar  
ilustracións, 
escoitar para 
asimilar e 
memorizar.
-Comprender e 
identificar o 
vocabulario da 
roupa  a través 
dunha canción.
-Comprender 
mensaxes orais co
fin de recoñecer 
aos interlocutores.
-Comprensión  do 
sentido xeral dun 
diálogo, localizar 
palabras crave e 
expresións para 
realizar compras.
- Escoitar unha 
situación e 
contestar a 
preguntas de 
comprensión.

Estratexias de 
comprensión:
-Adestrarse na 
comprensión oral.
-Exercitar a 
facultade de 
concentración e 
de atención visual 
e auditiva.
-Localizar 
expresións útiles.
-Paralelismo entre 
L1 e L2: Expresión
da causa e da 
hora.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
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-Os diferentes 
estilos á hora de 
vestir (T).
-París: 
monumentos, 
museos, 
arquitectura, 
gastronomía...

Funcións 
comunicativas:
-Facer compras e 
comentarios sobre
a roupa (T).
-Preguntar e 
expresar a causa.
-Preguntar e dicir 
a hora.
-Falar das tarefas 
cotiás (T).

Patróns sintácticos
e discursivos:
-Os determinantes
demostrativos.
-O verbo mettre.
-Pourquoi? Parce 
que...
-O verbo faire.

Léxico de uso 
frecuente:
-A roupa.
-A hora.
-As fórmulas de 
cortesía (tu ou 
vous, je voudrais).

Patróns sonoros:
-O son [v].
-O son [oeR].
-Je lis, je dis : oi = 
[wa].

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Falar da roupa e 
os teus gustos (T).
-Reutilizar 
estruturas para 
explicar que feixes
antes dunha festa.
-Presentación da 
tarefa final.
-Reutilizar o léxico 
da roupa, as 
compras e a hora.

Interacción
-Dar unha opinión 
sobre a roupa (T).
-Memorizar un 
diálogo. -De 
compras.
-Xogar e reutilizar 
vocabulario e 
estruturas co fin 
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de formular 
preguntas para 
atopar de que 
personaxe trátase.

Estratexias de 
produción:
-Crear frases a 
partir dun modelo 
sintáctico.
-Cantar unha 
canción para 
memorizar e 
asimilar o 
vocabulario.

Patróns sonoros:
-Adestrarse na 
pronuncia do [v] e 
imitar as 
entoacións dos 
textos 
memorizados.
-Adestrarse na 
pronuncia do 
[oeR] e imitar as 
entoacións dos 
textos 
memorizados.
-Ler en voz alta, 
marcar ben as 
pausas da 
puntuación e as 
entoacións.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 

-Ler e comprender
mensaxes 
escritas, 
identificando o seu
autor.
-Comprender 
preguntas co fin 
de contestalas.
-Comprender de 
forma global un 
texto (diario de 
viaxes), saber 
buscar información
específica.
-Ler información 
dun blogue (T).

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un 
texto curto e 
aprender a extraer
información.
-Comprender de 
forma global un 
texto (diario de 
viaxes), saber 
buscar información
específica.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
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TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación:
-Redactar un texto
de opinión a partir 
de modelos, 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes.
-Preparar unha 
presentación da 
súa cidade.

Estratexias de 
comprensión:
Desenvolver o 
sentido da 
observación e a 
capacidade de 
dedución.

UNIDADE 6:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

Comunicación: 
-Memorizar o 
alfabeto e os 
alimentos 
asociando as 
letras do alfabeto 
a un  alimento
-Comprensión  do 
sentido xeral dun 
diálogo co fin de 
contestar a 
preguntas. 
-Comprender 
vocabulario que 
serve para aceptar
e rexeitar un 
alimento (T).
-Localizar 
informacións 
precisas nun 
diálogo.
-Escoitar e 
asociar. 
-Exercitar a 
facultade de 
concentración 
auditiva e visual.
-Comprender unha
mensaxe oral de 
forma máis 
exhaustiva 
explicando se as 
frases son 
verdadeiras ou 
falsas.

Estratexias de 
comprensión:
- Axudarse de 
pistas non verbais,
ilustracións, para 
situarse nunha 
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situación.
-Adestrarse na 
comprensión oral.
-Exercitar a 
facultade de 
concentración e 
de atención visual 
e auditiva.
-Localizar 
expresións útiles.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-Alimentación e 
dietética (T).
-As vacacións en 
Francia: estancias,
solidariedade e 
minusvalías (T).

Funcións 
comunicativas:
-Propoñer, pedir e 
rexeitar alimentos 
(T).
-Falar das 
comidas (T).
-Falar das 
actividades cotiás 
(T).

Patróns sintácticos
e discursivos:
-Os artigos 
partitivos.
-O verbo prendre
-Os verbos 
pronominais.

Léxico de uso 
frecuente:
-O alfabeto.
-Os alimentos.
-As comidas.
-As actividades 
cotiás.

Patróns sonoros:
-O son [E~].
-O son [S].
-Je lis, je dis : in, 
ein, ain, aim= [~E].
-Imitez les 
intonations.

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
-Deletrear 
divertíndose.
-Describir 
ilustracións.
-Presentación da 
tarefa final.

Interacción:
-Reutilizar 
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vocabulario para 
memorizalo.
-Facer 
proposicións para 
merendar. 
Propoñer, rexeitar,
aceptar.
-Memorizar un 
diálogo.  
Escenificalo (T).
-Expresarse de 
forma libre. 
Escenificar un 
diálogo inventado 
(T).

Estratexias de 
produción:
Traballar a 
expresividade 
gestual para 
representar 
diálogos.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 

-Localizar e 
comprender 
informacións a 
través do xogo.
-Ordenar 
cronoloxicamente 
informacións.
-Comprender de 
forma global un 
texto, saber 
buscar información
específica.
-Comprender 
títulos e asocialos 
a un testemuño.
- Ler información 
dun blogue.

Estratexias de 
comprensión:
-Deducir 
informacións 
precisas dun 
documento. 
Localizar as 
palabras clave e 
as palabras 
transparentes.
- Aprender a 
extraer 
informacións nos 
textos.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación:

-Escribir un mini-
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reportaxe ou un 
cómic (T).
-Redactar unha 
presentación 
explicando que é o
que fas pola mañá
(T).
-Utilizar as 
estruturas 
interrogativas.
Estratexias de 
comprensión
-Fixar a atención 
na grafía.
-Seguir un modelo
reutilizando o 
aprendido na 
unidade.

METODOLOXÍA

Comunicación

O obxectivo é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas polo Marco
Común Europeo de Referencia (MCER) para o nivel A1.                                                   

Comprensión oral

«Comprender  palabras familiares e expresións moi  correntes sobre un mesmo, a súa
familia e a súa contorna máis próxima e concreto, se a xente fala lenta e claramente.
Desta forma, os alumnos escoitarán e comprenderán de forma global os monólogos e
diálogos moi sinxelos, situados nun contexto cotián, sobre temas próximos ao alumno, por
exemplo:

Mensaxes en continuo (2ª e 3ª Avaliación):
Nun parque público: As intervencións moi breves de personaxes, facer un pedido nun
posto  de  refrescos,  berros  e  onomatopeyas  (para  expresar  dor,  mandar  calar,
desculparse).
Na festa: Un mozo presenta á súa familia.
Na radio: Consellos para utilizar o computador.
Nun sitio web: Unha adolescente conta o seu horario/a súa xornada, etctc.

Cancións e cancións infantís (comptines) (2ª e 3ª Avaliación): Cancións moi animadas e
sinxelas, escritas a partir do vocabulario dispoñible.

Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día) (2ª e 3ª Avaliación):
Na rúa: Situacións nas que mozos se coñecen por primeira vez.
Na cafetería: Un adolescente dá un agasallo a unha amiga.
No colexio: Uns alumnos len o seu novo horario.
No colexio, por videoconferencia: Entrevista con alumnos de intercambio ingleses.
Durante unha festa de aniversarios: Xogo de adiviñas.
Na piscina: Uns están contentos, outros se queixan, etc.
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NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

A competencia obxectivo neste nivel é a comprensión global, sobre todo a identificación
da situación e a resposta a preguntas de base onde se sitúa a acción, quen fala, de que
falan.  Non se  espera  que o alumno comprenda todo,  e  aínda menos que o  faga ao
primeiro  intento,  pero  o  adestramento  na  comprensión  oral  non  será  por  elo  menos
sistemática  e  incluirá  a  adquisición  de  estratexias  específicas;  por  exemplo,  dende  o
principio,  pedirase  ao  alumno  que  estea  atento  ás  entoacións,  que  lle  axudarán  a
entender as intencións  de comunicación.

Produción oral 

Expresión en continuo e en interacción (2ª Avaliación):
  
• Utilizar expresións e frases sinxelas para describir o lugar onde vive o alumno e a

xente que coñece.
• Comunicar de forma sinxela, coa condición de que o interlocutor estea disposto a

repetir  ou reformular as frases máis lentamente e a axudarlle a formular o que
quere dicir. 

• Facer  preguntas  sobre  temas  próximos  ou  sobre  o  que  necesita  de  forma
inmediata, así como contestar a esas mesmas preguntas.

Deste xeito, anímase aos alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre
eles, dentro das súas posibilidades como debutantes; por exemplo, repetición.

Cancións  e  textos  musicalizados:  Anímase  aos  alumnos  a  que  canten  (cancións  e
comptines), a que coreen (números, verbos), xuntos ou individualmente e a que melloren
a súa pronuncia a partir de trabalinguas inventados. 
Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do
medo  para cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os alumnos:
·reláxanse e perden os seus complexos e aprenden a dar unha dimensión lúdica á lingua.
·poden concentrarse na pronuncia e a entoación.
·integran máis facilmente a lingua.

Diálogos:  Aprendendo  de  memoria  e  representando  escenas  dialogadas,  os  alumnos
asimilan  contidos  e  memorízanos  (os  textos  convértense  en  referencias  e  mesmo
modelos) e aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos,
mímica…).

Expresión en continuo (1ª Avaliación):

Anímase aos alumnos a:
·presentarse;
·presentar aos seus compañeiros e describilos;
·falar do seu horario de clase, os seus gustos e preferencias (materias, actividades), dos
seus hábitos.
·comentar ilustracións;
·imaxinar situacións das que serían o centro de atención; etc.
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Interacción (2ª e 3ª Avaliación):
Actividades de reutilización, xogos de rol. As actividades orais de reutilización non son
mecánicas, están contextualizadas e teñen sentido. Anímase aos alumnos a que:
·falen das situacións e das ilustracións
·xoguen, adiviñen;
·adopten  o  papel  de  personaxes,  ficticios  ou  non,  e  recreen  situacións  utilizando  as
fórmulas que se presentaron; etc.

Tarefas finais:

É na realización destas tarefas nas que os alumnos se inician á comunicación auténtica,
posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto concreto:
Certas tarefas son esencialmente orais: Fabricar anuncios publicitarios, presentar a súa
cidade  ou  o  seu  pobo  a  uns  estudantes  franceses,  organizar  un  concurso  de
coñecementos  sobre  Francia,  etc.  Outras  se  materializarán  por  escrito,  pero
desembocarán tamén nunha presentación oral ante a clase, así como a comentarios.
Doutra banda, aos poucos e con axuda do profesor, falan en francés entre eles durante a
fase  de  preparación  (procura  de  ideas,  intercambiar  información),  para  organizarse  e
negociar o relacionado coas tarefas que deben realizar.

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

O nivel de esixencia neste primeiro nivel reflectirá unha dobre prioridade: a comunicación
será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o importante é que se
entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é incorrecta ou imprecisa, mesmo se unha
parte da mensaxe enténdese grazas a medios non verbais.
Débese  valorar  cando  o  alumno  tome  o  risco  de  expresarse,  posto  que  isto  é
indispensable no progreso: se o alumno non se atreve a falar por medo a cometer faltas
(de lingua ou pronuncia), se se desanima, non teremos nada que corrixir, modelar, xa non
haberá máis aprendizaxe posible.
Non se trata de descoidar a forma: débese ter en conta e debe ser corrixida (sobre todo
se  son  contidos  vistos  en  clase)  porque  a  mellora  da  lingua  contribúe  á  eficacia  da
comunicación, e á motivación que vén asociada a ela.
As estratexias propostas teñen como obxectivo  a toma de conciencia e a aceptación
destes criterios por parte dos alumnos: desenvolvemento da motivación e preocupación
pola eficacia. Citáronse anteriormente as actividades de repetición lúdica, do mesmo xeito
observarase que numerosas consignas insisten na importancia de coidar a entoación e
mesmo esaxerar a expresividade.

Comprensión escrita (Todo o curso)

Comprender nomes familiares e palabras, así como frases moi sinxelas, por exemplo, en
anuncios, carteis ou catálogos.
Iníciase  aos  alumnos  na  comprensión  de  escritos  de  diversa  natureza  auténticos  ou
semiauténticos, por exemplo:
• Anuncios, carteis, documentos funcionais auténticos.
• Horarios, axendas, DNI, mapa xeográfico, sobre para cartas, mapa coas diferentes

zonas escolares.
• Pancarta  para  unha  campaña  de  solidarias  para  nenos  de  Senegal,  cartel

publicitario dunhas zapatillas de deporte.
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• Anuncio  publicitario  en  web  (campamento  de  verán),  folleto  cun  programa  de
estancia lingüística.

• Cómics:  O  formato  cómic  utilízase  frecuentemente  debido  ao  seu  interese
pedagóxico. Ten un lugar de gran importancia na cultura francófona e é un medio
estratéxico para introducir a linguaxe escrita no comezo da aprendizaxe: a falta de
recursos lingüísticos compénsase grazas á imaxe que conta tanto ou máis que o
texto, ademais a lingua escrita é unha transcrición da oral. 

Anímase aos alumnos a que fagan procuras en Internet para completar a información que
se dá «Je lis et je découvre». Desta forma lerán textos auténticos para buscar información
precisa de: 
·Un autor literario;
·Os símbolos de Francia;
·As cidades que teñen ríos;
·Os lugares máis turísticos da cidade de Bruxelas;
·Os campamentos de verán.

Documentos comunicativos persoais:
Os alumnos atoparánse con  extractos de escritos menos formais, por exemplo: 
·Un diario (dunha moza preocupada pola proximidade dunha festa);
·Un diario de viaxes con fotos comentadas (viaxe a Bruxelas);
·Testemuños de mozos sobre as súas vacacións;

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

Como no caso do oral na legua escrita, a prioridade é a comprensión global, así como a
identificación de información xeral, da finalidade do texto. 
Doutra banda, exercitarase ao alumno para que busque nun texto informacións precisas
importantes, por exemplo, nun folleto turístico, pediráselle que busque: «Combien de jours
dure cette colonie? Où vont-ils dormir?...»;nun diario deberá atopar «Quelles sont les deux
spécialités gastronomiques de la Belgique?» ou «À quelle heure Emma arrive à Paris?
As estratexias apropiadas que o departamento propón ao alumno apóianse no formato
dos  documentos  (iconográficos,  tipográficos)  rico  e  variado  en  función  do  tipo  de
documento). Se sistematizan e lembran de forma explícita: lese, por exemplo: «Devine le
sens des mots  difficiles;  observe  les  photos,  cherche les  mots-clés  aide-toi  des mots
transparents» .

Produción escrita: expresión e interacción (1ª e 2ª Avaliación)

Escribir unha postal curta e sinxela, por exemplo, sobre as vacacións. 
Dar  detalles  persoais  nun  cuestionario;  poñer,  por  exemplo,  o  meu  nome,  a  miña
nacionalidade, a miña dirección nunha ficha de hotel.
Preséntase os contidos de forma oral, e un dos obxectivos primordiais é o de facilitar o
recoñecer o oral  no escrito así como o paso do escrito ao oral.  Con todo iníciase ao
alumno á produción escrita.

Expresión mínima «utilitaria» (1ª e 2ª Avaliación):

Anímase ao alumno a:
·Personalizar o seu caderno escribindo as súas palabras favoritas en francés e realizar un
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póster colectivo mantendo o mesmo espírito.
·Confeccionar un cartel anunciando o programa de actividades dun fin de semana cos
amigos.
·Tomar notas como apoio á hora de facer presentacións.

Expresión persoal (1ª Avaliación):

Pedirase  ao alumno que: 
·se presente;
·describa á súa mellor amigo/amiga;
·conte as súas actividades cos compañeiros;
·fale das súas relacións coa xente á que quere;
·diga se a moda é importante para el/ela;
·describa o almorzo que toma en casa.

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

As producións escritas deberán ser avaliadas con indulxencia.  A ortografía  non forma
parte das prioridades da ensino/aprendizaxe; o máis importante é que a produción sexa
comprensible e se adapte ás indicacións, aínda que non se realice a corrección.
A «tolerancia» prevista para as palabras de uso non será a mesma que para a ortografía
gramatical.  Esta  é  obxecto  dun  adestramento  especial;  deste  xeito  darase  gran
importancia ás marcas de xénero e número, as terminacións verbais. 
As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o
escrito: a existencia de varias grafías para un mesmo son («Je lis, je dis») da significación
determinante de terminacións verbais, de nomes e adxectivos.

RECURSOS E MATERIAIS:

 Os recursos e materiais para 1º ESO é:

-O libro de texto: “Léa et compagnie 1”. Ed. Santillana
-O caderno de exercicios (Cahier d'exercices): “Léa et compagnie 1” Ed. Santillana
- Un CD para traballar no ordenador.
- Un ordenador personal na aula.
- Unha pizarra dixital.

O  libro  do  alumno,  xunto  có  ordenador,  son  os  instrumentos  centrais;  presentan  os
contidos et permiten o acceso ás situacións reais de comunicación. Poñen en situación a
lingua a aprender e serven de referencia ao conxunto de actividades. 
O alumno traballará cun caderno persoal que utilizará para tomar notas do explicado da
clase, facer os exercicios de expresión escrita libre ou semi-libre, etc.
Os contidos presentados teñen numerosos soportes visuais (debuxos, fotografías, logos,
etc..) con funcións moi variadas. As fotos et os comics dalgúns dossiers son auténticos
coa finalidade de favorecer a motivación e provocar a fala en francés.

Podemos  dicir  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 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
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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... 

2º ESO  

OBXECTIVOS XERAIS

Retomaranse os obxectivos do primeiro curso, engadindo e potenciando os seguintes:
• Repasar e reforzar o adquirido.
•Ampliar  a  competencia  comunicativa  integrando  os  elementos  adquiridos,
experimentando e desenvolvendo a propia creatividade.
• Comunicar necesidades e sentimentos básicos.
• Formular opinións e apreciacións de forma sinxela en linguaxe oral e escrita.
• Tomar a palabra en frances e participar nos intercambios propios da clase.
• Recoñecer e adecuar a linguaxe segundo a situación e a canle de comunicación.
• Comprender e dar instruccións e explicacións relativas a vida cotiá en linguaxe oral.
• Comprender as ideas principais e secundarias de relatos sinxelos en prensa e literatura
xuvenil.
• Extraer datos concretos de textos adecuados ao nivel.
• Construir pequenos textos e organizar as ideas de forma coherente.
• Dominar a estructura basica das frases en frances.
• Conecer e practicar as reglas basicas relativas a ortografia, morfoloxia e sintaxe.
•  Organizar o propio traballo con eficacia e utilizar o material de aprendizaxe de forma
adecuada e como fonte de información.
• Avaliar os progresos e o propio proceso de aprendizaxe.
• Recoñecer e aceptar o erro como parte do proceso de aprendizaxe.
• Usar o aprendido para autocorrexirse.

UNIDADE 1

Obxectivos

  1.  Presentarse e presentar a outra persoa.
  2.  Facer preguntas.
  3.  Describir un blog.
  4.  Expresar o gusto por algo.
  5.  Explicar os seus proxectos.

Contidos

Comprender

-  Escoitar e relacionar sons e imaxes.
-  Escoitar para identificar nomes propios nun diálogo.
-  Escoitar para verificar un diálogo reconstruído.
-  Escoitar unha canción sobre accións destinadas a aprender francés.
-  Escoitar para comprobar asociacións entre preguntas e respostas.
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-  Escoitar para identificar frases con entoación ascendente.
-  Escoitar un diálogo entre tres mozos que falan dun blog.
-  Escoitar para identificar a entoación en frases interrogativas, exclamativas e 

enunciativas.
-  Escoitar unha canción de M, Monde virtuel.

Falar / Conversar

-  Presentarse oralmente e dicir que idiomas se falan.
-  Responder a preguntas para presentar un blog persoal.
-  Dialogar sobre o blog ideal mediante preguntas e respostas.
-  Debater sobre o tema de se chatear dificulta a realización dos deberes.

Ler

-  Observar as imaxes e o título da unidade para comprender este último.
-  Ler un cómic e comprender quen fala, e cando e onde o fai.
-  Ler un cómic e asociar as viñetas deste aos fragmentos dun diálogo.
-  Observar un blog e describilo.
-  Ler un artigo sobre os resultados dun concurso.
- Ler artigos sobre o uso que os mozos franceses fan da informática e o eventual perigo

que podería representar o chat no sentido de dificultar a realización dos deberes.
-  Ler un cuestionario para descubrir a propia práctica da informática.

Escribir

-  Escribir un texto que explique o que se vai facer cun ordenador portátil.
-  Redactar unha lista de dez accións encamiñadas a aprender francés.

Coñecemento da lingua e estratexias de aprendizaxe

Gramática

-  O presente do verbo aimer, savoir e connaître.
-  As frases interrogativas
-  As frases negativas
-  Il y a / il n'y a pas
-  O futur proche

Vocabulario

-  Vocabulario da clase e da aprendizaxe
-  As cores
-  Os números do 1 ao 50
-  Os blogs, Internet e a informática

Fonética

-  As entoacións (interrogativa, exclamativa e enunciativa)
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Estratexias de aprendizaje

-  Anticipar o significado do título e o tema da unidade.
-  Anticipar o que vai suceder nas interaccións seguintes.
-  Formular hipóteses sobre o sentido do diálogo a través de pistas.
-  Reflexionar sobre as estratexias para aprender francés.
-  Anticipar o significado a través de pistas prosódicas.
-  Reflexionar sobre o uso da informática e a súa influencia na aprendizaxe.

Dimensións social, cultural e intercultural

-  A importancia do chat como práctica de comunicación entre os mozos.
-  As prácticas informáticas en Francia.
-  A informática no centro escolar.

Mínimos esixibles

-  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.
-  Ler un blog en francés e describilo.
-  O presente dos verbos aimer, savoir e connaître.
-  As frases interrogativas.
-  O vocabulario da clase e da aprendizaxe.
-  Os números do 1 ao 50.

Criterios de avaliación

  1.  Comprender

-  Comprende unha situación entre mozos franceses que se coñecen e preséntanse.
-  Comprende unha serie de nomes propios nun diálogo.
-  Comprende unha canción sobre a aprendizaxe do francés.
-  Comprende un diálogo entre mozos franceses que falan dun blog.
-  Distingue as entoacións enunciativa, interrogativa e exclamativa.

  2.  Falar / Conversar

-  Di en que clase está, que idiomas fala, e cantos irmáns e irmás ten.
-  Responde a preguntas para presentar un blog persoal.

  3.  Ler

-  Le un cómic sinxelo sobre uns mozos franceses que se coñecen e se presentan.
-  Le un blog en francés e descríbeo.
-  Le un artigo sobre os resultados dun concurso.
-  Le as preguntas dun test sobre o uso da informática.

  4.  Escribir
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-  Redacta un texto breve sobre o que vai facer cun ordenador portátil.
-  Redacta unha lista de dez accións encamiñadas a aprender francés.

UNIDADE 2

Obxectivos

 1.  Contar feitos do pasado.
  2.  Expresar a frecuencia.
  3.  Falar da experiencia persoal.
  4.  Describir a propia casa ou apartamento.

Contidos

Comprender

-  Escoitar e relacionar sons e imaxes.
-  Escoitar diálogos breves e relacionalos cunha escena.
-  Escoitar para verificar cal é o diálogo verdadeiro.
-  Escoitar un diálogo para encontrar as actividades citadas por un dos seus personaxes.
-  Escoitar un diálogo para encontrar unha frase que non citou un personaxe.
-  Escoitar unha canción (rap) sobre o tema dos blogs para desenvolver o recoñecemento

dos vogais nasais.
-  Escoitar un diálogo entre mozos que falan das súas condicións materiais de estudo na

casa.
-  Escoitar un diálogo para encontrar unha frase precisa utilizada por un dos personaxes.
-  Escoitar a descrición dun apartamento e relacionala cun anuncio breve de prensa.
-  Escoitar un fragmento da ópera Carmen de Bizet.
-  Escoitar un diálogo sobre a creación dun blog.

Falar / Conversar

- Expresar as actividades de ocio que permiten practicar unha lingua estranxeira.
-  Describir oralmente o propio cuarto a un(a) compañeiro (-a).
-  Interactuar cos compañeiros para falar das actividades de ocio habituais.
-  Debater sobre a visión que cada un ten de Francia e das relacións entre Francia e

España.

Ler

-  Observar unhas imaxes, elixir unha e describila.
-  Ler unha lista de vocabulario e seleccionar algunhas palabras desta.
-  Ler e seleccionar expresións de frecuencia para describir actividades de ocio.
-  Ler textos sobre as relacións históricas entre Francia e España.
-  Ler un texto sobre a natureza das relacións franco-españolas ao longo da historia.
-  Ler un texto sobre artistas españois en París.
-  Ler un texto sobre os mitos españois na cultura francesa.
-  Ler unha mensaxe descritiva na que un mozo fala do seu cuarto.
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Escribir

-  Completar a descrición dun cuarto con preposicións.
-  Responder a un cuestionario sobre a descrición do propio cuarto.
-  Escribir un correo electrónico para explicar a un(a) amigo(a) como é o seu cuarto e

cales son as súas condicións materiais de estudo.

Coñecemento da lingua e estratexias de aprendizaxe

Gramática

-  O passé composé
-  A frecuencia
-  Os pronomes COD
-  Os números ordinais
-  As preposicións de lugar

Vocabulario

-  As actividades de ocio
-  A comunicación
-  A casa: cuartos, mobles e decoración
-  A familia

Fonética

-  Vogais que se pronuncian cos labios redondeados e vogais que se pronuncian cos
labios separados

Estratexias de aprendizaje

-  Anticipar o que se vai ver na unidade.
-  Anticipar os que vai suceder nas interaccións seguintes.
-  Anticipar e seleccionar o vocabulario para describir unha escena.
-  Formular hipóteses para asociar imaxes e palabras.

Dimensións social, cultural e intercultural

-  As relacións franco-españolas ao longo da historia.
-  Artistas e mitos españois na cultura francesa.

Mínimos esixibles

-  Recoñecer as actividades citadas por un interlocutor nun diálogo.
-  Interactuar para describir con precisión o propio cuarto.
-  Ler e seleccionar o vocabulario útil para falar dunha escena.
-  Escribir unha mensaxe de correo electrónico para describir as condicións materiais de 

estudo no propio cuarto.
-  A frecuencia.
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-  O passé composé.
-  As preposicións de lugar.
-  As actividades de ocio.
-  A casa: cuartos, mobles e decoración.

 Criterios de avaliación

  1.  Comprender

-  Recoñece as actividades citadas por un interlocutor nun diálogo.
-  Recoñece a natureza das relacións dos personaxes nun diálogo.
-  Asocia a descrición oral dun apartamento cun anuncio breve da prensa.

2. Falar / Conversar

-  Interactuar para describir as actividades útiles na práctica dunha lingua estranxeira.
-  Interactuar para describir o seu cuarto con precisión.
-  Interactuar para falar das actividades de ocio habituais.

3. Ler

-  Le e selecciona o vocabulario útil para falar dunha escena.
-  Comprende textos sobre as relacións históricas e interculturais entre Francia e 

España.
-  Comprende un texto que describe un cuarto personalizado.

4. Escribir

-  Responde a un cuestionario para describir o seu cuarto.
-  Escribe unha mensaxe de correo electrónico para describir as condicións materiais 

de estudo no seu cuarto.

UNIDADE 3

Obxectivos

  1.  Falar por teléfono.
  2.  Expresar entusiasmo, indiferenza, sorpresa ou desacordo.
  3.  Dar consellos.
  4.  Facer plans en función do tempo.

Contidos

Comprender

- Escoitar fragmentos de diálogos e asocialos a imaxes.
- Escoitar diálogos entre mozos que falan de proxectos de viaxe.
- Escoitar un diálogo para captar expresións típicas dunha conversación telefónica.
- Escoitar un diálogo para encontrar as actividades previstas e asocialas a imaxes.
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- Escoitar un trabalinguas para distinguir os sons [s] e [z].
- Escoitar un diálogo entre mozos que levaron a cabo unha acción de solidariedade cunha

compañeira.
- Escoitar unha canción de Jean-Jacques Goldman, La pluie.

Falar / Conversar

-  Explicar por que unhas fotos poden asociarse a determinadas accións.
-  Interactuar ao teléfono para convidar alguén a unha festa.
-  Interactuar ao teléfono para rexeitar un convite.
-  Interactuar para falar do que se vai facer a fin de semana en función do tempo que vaia.
-  Interactuar para propoñer actividades interesantes preto de casa.

Ler

-  Observar fotos e elixir a que mellor ilustre o título da unidade.
-  Observar fragmentos dun cómic e responder a preguntas de comprensión.
-  Observar frases sobre meteoroloxía e completalas.
-  Ler un texto sobre unha moza aprendiz de acróbata e a súa paixón polo circo.
-  Ler un texto sobre os estereotipos relacionados coa práctica do deporte por parte das

rapazas.
- Ler unha serie de testemuños de mozos sobre o diñeiro de peto e as actividades de

ocio.
-  Ler a letra dunha canción para comprendela mellor.

Escribir

-  Escribir unha mensaxe de correo electrónico a uns amigos franceses para dicirlles o 
que se pode facer na propia cidade.

-  Completar frases sobre meteoroloxía.
-  Escribir unha mensaxe de correo electrónico para explicar o tempo que vai na propia 

cidade.

Coñecemento da lingua e estratexias de aprendizaxe

Gramática

-  Faire du / de la / de l' / des  + actividades
-  Il faut + infinitivo
-  O futur simple
-  Os adverbios de intensidade: peu, assez, très, trop
-  A hipótese (si + presente / futuro)

Vocabulario

-  A conversación telefónica
-  As actividades culturais, deportivas e festivas
-  Algúns refráns
-  Os medios de transporte
-  A previsión meteorolóxica
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Fonética

-  Os sons [s] e [z]: recoñecemento e pronunciación

Estratexias de aprendizaxe

-  Anticipar o que se vai facer na unidade.
-  Anticipar os que vai suceder nas interaccións seguintes.
-  Deducir o sentido a partir de elementos visuais como o cómic.
-  Encontrar de xeito indutivo as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.
-  Utilizar recursos quinésicos para transmitir sentido.

Dimensións social, cultural e intercultural

-  A solidariedade entre os mozos.
-  Os horarios escolares.
-  Os mozos e o diñeiro de peto.

Mínimos esixibles

-  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.
-  Describir o tempo que vai habitualmente na propia cidade.
-  Faire du / de l / de l' / des + actividades.
-  Actividades culturais, deportivas e festivas.

Criterios de avaliación

1. Comprender

-  Comprende por teléfono un programa de actividades descrito por unha persoa.
-  Comprende  por  teléfono  se  a  unha  persoa  lle  gustan  ou  non  unha  serie  de

actividades.
-  Comprende por teléfono se unha persoa está segura ou non de ir a algún sitio.

2. Falar / Conversar

-  Interactuar para opinar sobre as actividades propostas.
-  Interactuar  para  reaccionar  con  entusiasmo  ou  indiferenza  a  determinadas

propostas.

3. Ler

-  Comprende se todo un grupo de persoas está implicado nunha acción.
-  Comprende se unha persoa acepta ou non unha proposta.
– Comprende a diferenza entre unha hipótese e unha proposta.
–
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4. Escribir

-  Describe o tempo que vai nunha cidade habitualmente.

UNIDADE 4

Obxectivos

  1.  Describir pezas de vestir.
  2.  Comparar obxectos.
  3.  Preguntar e dicir o prezo.
  4.  Expresar a cantidade.
  5.  Falar dos propios gustos.
  6.  Describir pratos cociñados.

Contidos

Comprender

-  Escoitar e relacionar sons e imaxes.
-  Escoitar un diálogo entre uns mozos e unha vendedora nunha tenda de disfraces e

tecidos.
-  Escoitar un diálogo para comprender os tecidos e as cores elixidas.
-  Escoitar series de palabras para saber se teñen as mesmas consoantes.
-  Escoitar un diálogo entre mozos durante unha festa de disfraces na que se serven

especialidades gastronómicas.
-  Escoitar  un  diálogo para  descubrir  os  ingredientes  necesarios  para  confeccionar  un

prato.
-  Escoitar e pronunciar expresións de manifestación dos gustos.
-  Escoitar e cantar unha canción sobre o prato chamado ratatouille.

Falar / Conversar

-  Interactuar para comparar imaxes asociadas a accións.
- Interpretar unha escena entre un vendedor e un cliente que compra un disfrace.
- Interactuar para adiviñar un prato a través dun xogo de preguntas e respostas.
- Debater para expresar o que mellor lle convén á propia personalidade en materia de

estilo e vestimenta.
-  Interactuar para preparar unha festa de disfraces e pratos.

Ler

-  Ler accións e asocialas a imaxes.
-  Ler frases e asocialas a imaxes.
- Ler unha lista de alimentos e identificar nela os ingredientes da receita da quiche.
-  Ler testemuños de mozos sobre a súa relación coas marcas.
-  Ler un texto sobre o conformismo ou inconformismo dos mozos adolescentes franceses.
-  Ler un texto para determinar o propio estilo de vestimenta.
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- Ler as instrucións de fabricación dunha máscara coa lista do material necesario.
Escribir

- Producir un texto para describir o disfrace que se desexa comprar ou confeccionar para
unha festa.

-  Escribir unha lista cos ingredientes dun prato preferido e as súas cantidades.

Coñecemento da lingua e estratexias de aprendizaxe

Gramática

-  Os comparativos
-  Os pronomes COI
-  O presente dos verbos choisir e finir
-  O plural de adxectivos e substantivos
-  Os artigos partitivos e o pronome en

Vocabulario

-  Pezas de vestir, disfraces e accesorios
-  De compras
-  Os alimentos e a cociña
-  Os números de 60 a 1000

Estratexias de aprendizaxe

-  Anticipar o que se vai estudar na unidade asociando imaxes e accións.
-  Anticipar os que vai suceder nas interaccións seguintes.
-  Asociar imaxes e frases para construír o sentido.
-  Encontrar de xeito indutivo as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.

Dimensións social, cultural e intercultural

-  Especialidades gastronómicas francesas.
-  Uso das marcas nos mozos adolescentes franceses.
-  O xeito de vestir dos mozos e a súa representación social.

Mínimos esixibles

-  Comprender se a unha persoa lle gusta ou non un disfrace.
-  Interactuar para organizar unha festa de disfraces.
-  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.
-  Os comparativos.
-  O presente dos verbos choisir e finir.
-  Pezas de vestir, disfraces e accesorios.
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Criterios de avaliación

Comprender

-  Comprende en que tenda se encontran unhas persoas.
-  Comprende se a unha persoa lle gusta ou non un disfrace.
-  Comprende se un disfrace é menos caro que outro.
-  Comprende se unha persoa vai confeccionar o seu propio disfrace.

  2.  Falar / Conversar
-  Interactuar para organizar unha festa de disfraces.
-  Interactuar para elaborar o menú dunha festa.

  3.  Ler
-  Comprende se unha persoa probou ou non un prato.
-  Comprende o prato que prefire unha persoa.

  4.  Escribir
-  Redacta unha lista cos ingredientes que hai que comprar, así como as cantidades, 

para preparar o seu prato preferido.

UNIDADE 5

Obxectivos

  1.  Indicar un camiño.
  2.  Situar no espazo.
  3.  Expresar orde e prohibición.
  4.  Expresar a causa.
  5.  Desculparse.

Contidos

Comprender

-  Escoitar e relacionar sons e imaxes.
-  Escoitar diálogos entre mozos nun parque natural.
-  Escoitar unha serie de frases con vogais nasais.
-  Escoitar un diálogo entre un profesor desgustado e uns mozos que se desculpan.
-  Escoitar un diálogo para encontrar un imperativo negativo.
-  Escoitar unha canción para desculparse por ser imprudente.
-  Escoitar a lectura dun poema de Chateaubriand.

Falar / Conversar

-  Explicar o que vai suceder na unidade a partir de imaxes e accións.
-  Traducir mediante mímica expresións para situar no espazo.

48



-  Interactuar para xustificar terse perdido fronte a outra persoa que está desgustada.
-  Expresar o que se pode facer para protexer a natureza.

Ler

-  Observar imaxes e ler accións para saber o que vai suceder na unidade.
-  Observar imaxes e asocialas a accións.
-  Observar nomes de animais e asocialos a imaxes.
-  Observar unha imaxe e formular unha hipótese.
-  Ler transcricións de diálogos e encontrar un pronome relativo.
-  Ler información sobre o Parque Nacional dos Pireneos.
-  Ler textos sobre especies animais en perigo de extinción.
-  Ler un texto sobre a relación dos mozos coa natureza.
-  Ler información sobre a profesión de axente de parques nacionais.
-  Ler unha poesía de Chateaubriand sobre o mar.

Escribir

-  Producir un texto para contar un paseo que nos gustou con verbos de desprazamento.
-   Escribir  un texto para dicir  por  que hai  animais en perigo de extinción e propoñer

accións para protexelos.

Coñecemento da lingua e estratexias de aprendizaxe

Gramática

-  O imperativo afirmativo e negativo; con pronome COD
-  Os pronomes relativos qui, que (qu) e où
-  Os adverbios de lugar ici, là e là-bas
-  O pronome y
-  A expresión da causa

Vocabulario

-  Os animais salvaxes
-  O medio
-  Os verbos de desprazamento

Fonética

-  Os vogais nasais: recoñecemento e pronunciación

Estratexias de aprendizaxe

-  Anticipar o que se vai estudar na unidade mediante a observación da relación entre
imaxes e accións.

-  Anticipar os que vai suceder nas interaccións seguintes.
-  Formular hipóteses para construír o sentido a partir de imaxes e frases.
-  Encontrar de xeito indutivo as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.
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Dimensións social, cultural e intercultural

-  O Parque Natural dos Pireneos e as especies animais que o habitan.
-  A profesión de axente de parques nacionais.
-  A relación dos mozos de hoxe en día coa natureza.

Mínimos esixibles

-  Comprender se unhas persoas están de acordo ou non.
-  Interactuar para expresar o mellor camiño a seguir.
-  Comprender se unhas persoas entraron ou non nunha zona prohibida.
-  Redactar un texto para argumentar como protexer un animal en perigo de extinción.
-  A expresión da causa.
-  Os adverbios de lugar ici, là e là-bas.
-  Os verbos de desprazamento.

Criterios de avaliación

Comprender

-  Comprende unha situación na que unhas persoas se perderon.
-  Comprende se unhas persoas están de acordo ou non.
-  Comprende os animais que avistan unhas persoas.

Falar / Conversar

-  Interactuar para expresar o camiño a seguir.
-  Interactuar para argumentar por que un camiño é o mellor.

Ler

-  Comprende o motivo polo que unhas persoas se encontran perdidas.
-  Comprende se unhas persoas chamaron por teléfono ou non a outra persoa.
-  Comprende se unhas persoas entraron ou non nunha zona prohibida.
-  Comprende se unhas persoas viron ou non paneis de prohibición.

  Escribir

-  Redacta un texto para argumentar como protexer un animal en perigo de extinción.

UNIDADE 6

Obxectivos

  1.  Facer un relato en pasado.
  2.  Poñer de relevo.
  3.  Formular apreciacións positivas.
  4.  Expresar desexos.
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Contidos

Comprender

-  Escoitar e relacionar diálogos e imaxes.
-  Escoitar diálogos e asocialos a imaxes e inicios de frases.
-  Escoitar diálogos para encontrar os locutores precisos de certas frases.
-  Escoitar diálogos para encontrar apreciacións positivas.
-  Escoitar diálogos para indicar todos os verbos en pretérito perfecto.
-  Escoitar un diálogo para verificar onde foi unha persoa.
-  Escoitar frases para distinguir se están en pretérito perfecto ou en imperfecto.
-  Escoitar diálogos entre uns pais e uns mozos que volveron dunha viaxe.
-  Escoitar diálogos para comparar un texto e encontrar erros neste.
-  Escoitar frases para distinguir se se escoitou [b] ou [v].

Falar / Conversar

-  Interactuar para opinar sobre o título dunha unidade.
-  Interactuar utilizando un máximo de apreciacións positivas.
-  Pronunciar o mellor posible frases coas consoantes [b] e [v].
-  Interactuar nun diálogo entre un mozo que desexa ir ao estranxeiro e un dos seus pais.
-  Expresarse para dicir se lle gustaría participar nun chantier e en que tipo de proxecto.
-  Expresarse para dicir se lle gustaría ir a un albergue xuvenil.
-  Expresarse para dicir cal é a estancia lingüística ideal.
-  Interactuar para contar unha viaxe ao estranxeiro.

Ler e escribir

Ler

-  Observar un título e reflexionar sobre o seu significado.
-  Observar imaxes para imaxinar os temas que se tratan.
-  Ler unha transcrición e buscar nela un verbo en imperfecto.
-  Ler o relato dun pai que fala da súa experiencia co seu correspondant.
-  Ler un texto e encontrar nel os organizadores da progresión.
-  Ler un texto sobre os albergues xuvenís en Francia.
-  Ler un texto sobre as vacacións nun chantier.
-  Ler un texto sobre as estancias lingüísticas.
-  Ler un texto sobre o que gastan os franceses cando viaxan.
-  Ler un fragmento de Le Petit Prince, de Saint-Exupéry.

Escribir

-  Escribir unha carta aos seus pais para convencelos de que o deixen saír ao estranxeiro.
-  Crear un folleto para presentar un programa de estanza.
-  Producir unha mensaxe de correo electrónico para explicar ao correspondant o que lle

gustaría facer durante unha próxima estanza no seu país.
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Coñecemento da lingua e estratexias de aprendizaxe

Gramática

-  O imperfecto
-  O presente dos verbos vouloir e pouvoir
- Oo condicional
-  Poñer de relevo

Vocabulario

-  Os organizadores do discurso
-  As vacacións: actividades, lugares e tipos de estanza

Fonética

-  Os sons [b] e [v]: recoñecemento e pronunciación
-  A distinción entre o imperfecto e o pretérito perfecto

Estratexias de aprendizaje

- Anticipar o que se vai estudar na unidade formulando hipóteses sobre o título, as imaxes
e os temas tratados.

-  Anticipar o que vai suceder nas interaccións seguintes.
-  Encontrar de xeito indutivo as formas gramaticais a partir de exemplos ou pistas.
-  Reflexionar sobre a sintaxe do francés.

Dimensións social, cultural e intercultural

-  O desenvolvemento dos intercambios (correspondants) dunha xeración a outra.
-  A rede de albergues xuvenís en Francia.
-  O desenvolvemento de chantiers como lugares de encontro e intercambio entre mozos.
-  O fenómeno das estancias lingüísticas no estranxeiro.
-  Os comportamentos dos franceses durante as súas viaxes ao estranxeiro.

Mínimos esixibles

-  Comprender se unha persoa visitou ou non un lugar.
-  Contar unha viaxe ou unha estancia noutro país.
-  Comprender se uns mozos teñen a intención de volver facer unha viaxe.
-  Expresar o que se desexaría facer durante unha futura viaxe a un país.
-  O imperfecto.
-  O presente dos verbos vouloir e pouvoir.
-  As vacacións: actividades, lugares e tipos de estanza.

Criterios de avaliación

  1.  Comprender
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-  Comprende se a unha persoa lle gustou ou non o avión.
-  Comprende se unha persoa visitou ou non un lugar.
-  Comprende se unhas persoas foron a unha cabalgata de carnaval.
-  Comprende se unhas persoas se afixeron a determinados horarios.
-  Comprende se unha persoa se levantaba ou non todos os días a mediodía.

  2.  Falar / Conversar

-  Conta unha viaxe ou unha estancia noutro país.
-  Interactuar para contar unha viaxe a uns adultos.

  3.  Ler

-  Comprende se a unha persoa lle gusta o flamenco.
-  Comprende se uns mozos teñen a intención de volver facer unha viaxe.
-  Comprende  se  unha  persoa  ten  dúbidas  respecto  ás  entidades  que  organizan

viaxes para mozos.
-  Comprende se unha persoa poderá pasar todo o verán en España.

  4.  Escribir

-  Expresa o que lle gustaría facer durante unha futura viaxe a un país.
-  Redacta de xeito organizado o que lle gustaría facer durante unha futura viaxe a un

país.

TEMPORALIZACIÓN  

A nosa programación en 2º ESO está composta por seis módulos o unidades  que facilitan a
ubicacion  dos  distintos  elementos  e  a  temporalizacion  do  proceso  de  ensinanza
/aprendizaxe.
O departamento decidiu traballar dous módulos/unidades por trimestre, o que nos permitirá
traballar os contidos dunha maneira mais exhaustiva e con mais material  para obter os
obxectivos fixados na programación.

RECURSOS E MATERIAIS

Os recursos e materiais para 2º ESO é:
-O libro de texto: “Motivés 2”. Ed. Anaya
-O caderno de exercicios (Cahier d'exercices): “Motivés 2” Ed. Anaya
- Un CD para traballar no ordenador.
- Un ordenador personal na aula.
- Unha pizarra dixital.
- Proxecto Abalar

O  libro  do  alumno,  xunto  có  ordenador,  son  os  instrumentos  centrais;  presentan  os
contidos et permiten o acceso ás situacións reais de comunicación. Poñen en situación a
lingua a aprender e serven de referencia ao conxunto de actividades. 
O alumno traballará cun caderno persoal que utilizará para tomar notas do explicado da
clase, facer os exercicios de expresión escrita libre ou semi-libre, etc.
Os  contidos  presentados  nos  libros  teñen  numerosos  soportes  visuais (debuxos,
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fotografías, logos, etc..) con funcións moi variadas. As fotos et os cómics dalgúns dossiers
son auténticos, coa finalidade de favorecer a motivación e provocar a fala en francés.

Podemos  dicir,  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 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, dende 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.

3º ESO

CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE.
CONCRECIÓN  DAS  COMPETENCIAS  CON  RELACIÓN  AOS  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE AVALIABLES.

Competencia matemática e competencias de base en ciencias e tecnoloxía

Non sendo a priori fundamental no proceso de aprendizaxe do francés, necesítase en 3º
ESO non só nas actividades centradas nos números senón tamén nas actividades de
dedución non numéricas, posto que a competencia matemática é tamén a aptitude para
desenvolver  e  aplicar  un  razoamento  matemático  para  chegar  a  resolver  diferentes
problemas.
Esta actitude requirida é practicamente a mesma que se require no ámbito matemático e
científico xeral: o respecto á verdade, a vontade de atopar argumentos, o rigor intelectual
así como o avaliar a súa validez. 

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

- Aplicar as regras aprendidas con concentración e rigor.
-Utilizar un razoamento e a lóxica para deducir.
-Aplicar un razoamento matemático.
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas (para filmar, por exemplo).

Competencia dixital

É primeiro de nada instrumental: Os alumnos contan con elementos dixitais que serán
manexados  por  eles  ou  ante  eles:  o  manual  dixital  interactivo  para  lousa  dixital,  os
complementos  para  animala  (banco  de  imaxes  dixitais,  Karaokes,  xogos  para  lousa
dixital).
Animarase aos alumnos a que utilicen as novas tecnoloxías para realizar as actividades
de procura de información en Internet : vídeos titoriais, páxinas web de intercambio de
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servizos, Facebook e redes sociais...
No taller de escritura iníciase  aos alumnos ás regras estilísticas propias do modo de
expresión  do  soporte  dixital.  Finalmente,  anímase  aos  alumnos  a  que  reflexionen  e
exerzan o seu espírito crítico sobre o papel e os perigos das ferramentas dixitais no día a
día: as mensaxes e o móbil.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Realizar búsqueda de información por Internet e utilizala de forma crítica e sistemática. 
-Saber utilizar ferramentas tecnolóxicas para facer unha reportaxe.

Aprender a aprender

A competencia que permite aprender a aprender é o centro da aprendizaxe do francés ;
é, en si mesma, consustancial, posto que a aptitude de aprender a aprender é a base do
progreso e da motivación que leva.
O contrato de aprendizaxe que se atopa ao comezo de cada unidade axuda ao alumno
para reflexionar sobre o obxecto e finalidade da aprendizaxe.
Para cada competencia lingüística, propónse ao alumno estratexias específicas (ver máis
arriba)  e  adéstrao  a  que  recorra  a  elas  de  forma  consciente.  Estas  estratexias
descóbrense  e  utilízanse  en  clase,  requírense  e  rendibilizan  no  momento  de  traballo
individual. Contribuirán a que o alumno gañe confianza nas súas propias capacidades no
momento no que se dea conta da súa utilidade e animarán a que os alumnos reflexionen
sobre o seu modo de aprendizaxe.
A  variedade  de  formatos  destinados  á  avaliación  (xogos,  balances  orais/escritos,
avaliacións por competencias do tipo) ten a mesma finalidade: independentemente do
valor eventual  sumativo, teñen un valor formativo,  xa que permite ao alumno coñecer
cales son as súas estratexias de aprendizaxe favoritas, cales son os puntos fortes e os
puntos débiles das súas aptitudes e cualificacións. 

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Traballar a capacidade de observación e de escoita. Coidar a pronuncia e a entoación.
Implicarse na aprendizaxe.
-Buscar o adquirir, obter e asimilar novos coñecementos. 
-Perseverar na aprendizaxe. 
-Reforzar  os  automatismos  de  dedución  das  palabras  transparentes.  Desenvolver
estratexias para asociar elementos. 
-Reflexionar sobre unha regra gramatical. Comparar unha estrutura gramatical coa súa
lingua materna.
-Cantar. Traballar a pronuncia, a entoación e a capacidade de memoria.
-Querer adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
-Desenvolver  estratexias  de  lectura  e  asimilar  novos  coñecementos.  Emitir  hipótese.
-Confrontar a súa opinión á dos seus compañeiros.
-Organizar o seu traballo.
-Recoñecer a importancia do xogo e da linguaxe non verbal na comunicación.
-Querer adquirir, obter e asimilar novos coñecementos.
-Desenvolver estratexias para asociar elementos. Traballar a memoria. Dar importancia ao
xogo na aprendizaxe.
-Desenvolver o sentido da observación
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-Recoñecer cales son os seus puntos fortes ou débiles.
- Autoavaliarse, e en caso contrario, buscar consello,  información. Coller seguridade á
hora de falar.
- Propoñer ideas ao grupo. Escoitar e respectar a presentación dos demais. Aceptar a
avaliación dos demais e as críticas.
-Utilizar o xogo como método de aprendizaxe.

Competencias sociais e cívicas

Os códigos de conduta que se deben respectar na vida colectiva de forma xeral son os
mesmos que os que se deben respectar no colexio e na clase, no grupo e nos sub-grupos
cando, por exemplo, realícense as tarefas. No día a día o profesor incítalles a respectar
as regras de cortesía, a saudarse, a respectar as quendas de palabra, a escoitar aos
demais, a respectar os seus esforzos para facerse entender a pesar das dificultades da
lingua...
A través das actividades, aprenden a respectar as nocións fundamentais do individuo, do
grupo,  da  organización  do  traballo,  da  igualdade  entre  homes  e  mulleres  e  da  non
discriminación, de sociedade e de cultura. O descubrimento dunha realidade diferente á
súa, a do mundo francófono dálles a oportunidade de exercer unha actitude aberta e
tolerante.  Deben  demostrar  unha  actitude  positiva:  colaboración,  valoración  da
diversidade e do respecto aos demais, aceptación de compromisos. 

A competencia social está unida ao benestar persoal e colectivo que esixe comprender
como os individuos poden asegurarse un estado óptimo de saúde física e mental (por
exemplo, os documentos relativos á saúde e á ecoloxía contribúen ao desenvolvemento
desta competencia clave).
De forma xeral, a sa afirmación da personalidade no seo da sociedade convértese nunha
verdadeira prioridade no sistema educativo, tendo en conta a idade dos alumnos e a súa
madurez.
No que concerne as competencias cívicas, o departemento propón unha sensibilización
de diferentes puntos de vista:
• personaxes que fan reflexionar sobre o mundo e a historia;
• compromiso na vida pública;
• espírito cívico no día a día;
• realidade social nunha comisaría de policía;
• reflexión sobre a evolución do mundo e invitación ao compromiso activo.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Participar e respectar a quenda da palabra dos demais.
-Coñecer a francofonía.
-Observar con curiosidade o comportamento dos demais e respectar. Ser tolerantes.
-Falar de si mesmo.
-Propoñer ideas ao grupo. Escoitar e respectar as presentacións dos demais. Aceptar a
crítica. Saber defender unha opinión.
-Participar nun debate, respectar outras opinións diferentes á súa.
-Propoñer  axuda  (servizos,  implicarse  nunha  asociación...)  Participar  e  respectar  a
quenda de palabra.
- Interesarse polo benestar persoal.
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-Participar e colaborar.
-Valorar a participación construtiva e o compromiso nas actividades cívicas.
-Tomar confianza á hora de falar.
-Mostrar interese en contestar preguntas. 
-Descubrir a rede social dun centro educativo.
-Profundar coñecementos sobre o mundo animal.
-Desenvolver a súa creatividade.
- Descubrir diferentes narradores a través das diferentes épocas.
-Implicarse na creación de ideas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Dada a súa idade, os alumnos de 3º ESO están aínda lonxe do mundo profesional, no cal
deberán facer proba deste espírito  emprendedor indispensable no mundo moderno. Pero
non  é  demasiado  pronto  para  axudarlles  a  desenvolver  unha  actitude  favorable   á
adquisición desta competencia. Para conseguir isto, o departamento poñerá en marcha
unha serie de estratexias: os alumnos realizarán un proxecto en grupo, organizaranse e
negociarán para repartirse as tarefas ao principio  e durante cada etapa (preparación,
realización, exposición). Cada un mobilizará as súas mellores capacidades para contribuír
no resultado común, pero todos terán que exercer a aptitude para anticipar, para planificar
a  súa  actividade  persoal  ao  servizo  da  tarefa  (procura  de  información,  selección  de
documentación gráfica, creación de ilustracións, compra de material...),  para  facer un
informe para os membros do grupo ou subgrupo, para resolver cal é a proposición máis
adecuada, etc.

Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Ser capaz de traballar en grupo.
-Dar a súa opinión.
-Reflexionar e expresarse sobre os temas da aprendizaxe.
-Implicarse no traballo de aprendizaxe.
-Conversar en francés.
-Falar sobre as súas actividades e emocións.
-Capacidade para traballar en solitario.
-Implicarse nun proxecto solidario.

Sensibilidade e expresión cultural

Non todos os individuos nacen cos mesmos dons artísticos, pero todos teñen dereito a
aprender  a  sentir  as  emocións  estéticas  e  o  deber  de  respectar  as  manifestacións
culturais e artísticas que enriquecen o mundo.
Deste xeito, para desenvolver a sensibilidade artística dos alumnos traballaranse algúns
elementos  do  patrimonio  cultural  de  Francia:  “La  chèvre  de  Monsieur  Seguin”,  de
Alphonse Daudet, “Le hussard sur le toit” de Jean Giono, “Le golfe de Marseille vu de
l'Estaque”  de  Paul  Cézanne,  “La  Provence,  terre  d'inspiration”;  historia  dos  bardos,
trobadores, narradores e fabulistas, raperos e narradores de contos populares africanos.
Neste nivel, os elementos culturais non se expoñen simplemente nunha sección cultural
específica: están incorporados nas actividades e forman parte do día a día da clase como
o fan na vida: poesía, teatro, música e pintura.
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Concreción da competencia con relación aos estándares de aprendizaxe avaliables: 

-Descubrir os poetas franceses do século XX.
-Descubrir como é o colexio en Francia.
-Descubrir  culturas  e  nacionalidades  diferentes  a  través  da  música,  a  cociña  e  o
patrimonio arquitectónico.
-Coñecer a francofonía. Desenvolver a creatividade.
-Coñecer personalidades históricas e do mudo cultural.
-Facer rimar as palabras para dar unha dimensión musical á lingua.
-Recoñecer a tipoloxía de documentos  escritos.
-Descubrir diferentes formas de vestir.
-Implicarse a través da creación de ideas.
-Desenvolver a súa creatividade.
-Facerse entender por medio da mímica.
-Descubrir a linguaxe dos sms.
-Desenvolver a súa creatividade.
-Descubrir pintores e cadros franceses.
-Descubrir a Provenza. 
-Inventar a continuación dunha historia
-Ser sensibles á creación de ideas. Descubrir proverbios franceses.
-Valorar a importancia de compromiso en actividades cívicas.

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES,  OBXECTIVOS,
CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN, GRAO
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

OBXECTIVOS CONTIDOS TEMPORALIZA-
CIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMEN
TOS E

INSTRUMENTO
S DE

AVALIACIÓN

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS:

1. Nas actividades 
de aula, persevera 
no seu proceso de 
compresión, 
axustándoo ás 
necesidades da 
tarefa (de 
comprensión 
global, lectiva ou 
detallada) e 
mellorándoo, de 
ser o caso: saca 
conclusións sobre a
actitude do falante 
e sobre o contido 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS

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 
asuntos habituais 
en situacións 
cotiás ou sobre 

UNIDADE 0:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

Comunicación:
comprensión oral
- Comprender de 
forma oral mini-
diálogos escoitados 
nun colexio para 
comeza do curso.
-Comprender de 
forma global un 
diálogo co fin de 
definir a situación.
-Escoitar poemas

Estratexias de 
comprensión:
-Escoitar e aprender a
escoitar (T)
- Exercitar a facultade
de concentración e de

Na materia de francés, é 
imposible facer una 
temporalización 
exhaustiva para cada 
estándar de aprendizaxe 
avaliable, posto que istos
trabállanse na aula ao 
longo do todo o curso. 
Non se pode facer unha 
selección ao tratarse de 
una materia na que son 
fundamentais a 
comunicación e 
interacción. Non 
obstante:

1ª AVAL.

EA: 1, 2, 17.
O: 1, 2, 7, 9, 13, 17, 18, 
19, 25. 
C: Us: 0, 1, 2
CA: 1, 2, 8, 9, 16, 20, 21,
28.

1. Capta a 
información máis 
importante de 
indicacións, anuncios,
mensaxes e 
comunicados breves 
e articulados de 
maneira lenta e clara 
con algunha 
dificultade e con 
necesidade de 
repeticións.

2. Entende os puntos 
principais do que se 
lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas con 
apoio visual  e con 
necesidade de 
repetición.

3. Identifica as ideas 
principais  nunha 
conversa informal con

a. PROCEDE

MENTOS

1. Observación 
do traballo 
realizado cada 
día, tanto oral 
como escrito así 
como o interese, 
motivación, 
participación e 
esforzo do 
alumno cara á 
materia, tanto na
aula como fora 
dela.

2. Revisión polo 
profesor das 
actividades e 
tarefas 

58



deduce intencións 
a partir do volume 
da voz do falante; 
fai anticipacións 
do que segue 
(palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
infire o que non se 
comprende e o 
que non se coñece
mediante os 
propios 
coñecementos e 
as experiencias 
noutras linguas.

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

3. Entende os 
puntos principais 
do que se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (por 
exemplo, en hoteis,
tendas, albergues, 
restaurantes, 
espazos de lecer 
ou cen- tros 
docentes) nas que 
se utilicen frases 
feitas e estruturas 
sinxelas e 
previamente 
traballadas sobre 
datos persoais, 
horarios, prezos, 
números e 
preguntas sinxelas,
e que se 
desenvolvan con 
lentitude e boa 
articulación.

4. Comprende, 
nunha conversa 
informal na que 
participa, 
descricións, 
narracións e opi- 
nións formulados 
en termos sinxelos 
sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre 
aspectos xerais de
temas do seu 
interese, cando se 
lle fala con 
claridade, amodo e
directamente, e se 

aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
do propio campo 
de interese nos 
ámbitos persoal, 
público, e 
educativo, 
sempre que as 
condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e 
póidase volver 
escoitar o 
devandito.

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

3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do 
texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida 
cotiá (hábitos de 
estudo e de 
traballo, 
actividades de 
lecer), condicións 
de vida e 
contorna, 
relacións 
interpersoais 
(entre homes e 
mulleres, no 
centro educativo, 
no ámbito 
público), 
comportamento 
(xestos, 
expresións 
faciais, uso da 
voz, contacto 
visual), e 
convencións 
sociais 
(costumes, 
tradicións).

4. Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis relevantes 
do texto (p. e. 
unha petición de 
información, un 
aviso ou unha 
suxestión) e un 
repertorio dos 
seus expoñentes 
máis frecuentes, 
así como patróns 
discursivos de 

atención visual.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-O colexio en Francia.
-Algúns poetas do 
século XX.

Funcións 
comunicativas:
-Falar da volta ao 
colexio e dos horarios
de clase.
-Coñecer aos 
compañeiros.
-Falar dos seus 
gustos e costumes.

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-Os tempos verbais: 
presente e passé 
composé.
-Palabras  
interrogativas

Léxico de uso 
frecuente:
-Os sentimentos (T)
-Vida cotiá: o colexio 
as actividades 
extraescolares, os 
gustos (T).

Patróns sonoros:
-As entoacións do 
francés.

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Adestrarse na 
pronuncia das 
expresións 
estudadas. 
-Facer comparacións.
-Memorizar e recitar 
un poema.

Interacción:
-Falar das sensacións
do primeiro día de 
clase (T).
-Contestar a unha 
pregunta persoal (T).

Estratexias de 
produción:
-Memorizar un poema
curto para liberar 
progresivamente a 
expresión oral.
-Adestrarse en 
pronunciar una 
mesma frase con 
diferentes tons.

PIA: a1, a2, a3, b1, b2, 
b3

2ª AVAL.

EA: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 
15, 16.
O: 1, 2, 3, 5,  7, 9, 10, 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 25.
C: Us: 3, 4
CA: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 
15,  16, 19, 20, 21,22, 
24, 27, 28.  
PIA:  a1, a2, a3, b1, b2, 
b3

3ª AVAL.

EA: Todos
O: Todos
C: Us: 5, 6
CA: Todos
PIA:  a1, a2, a3, b1, b2, 
b3

apoio visual, xestos  e
con necesidade de 
repetición.

4. Identifica as ideas 
principais nunha 
conversa formal con 
apoio visual, xestos  e
con necesidade de 
repetición.

5. Sabe identificar o 
sentido global e 
informacións 
esenciais de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do
seu interese con 
necesidade destes 
apoios: visual, xestos 
e/ou repeticións.

6. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, 
seguindo un guion 
escrito, e responde a 
preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre as mesmas 
dunha maneira clara, 
con algunhas pausas,
con necesidade de 
repeticións e sen 
apoio de xestos.

7. Participa en 
interaccións sinxelas 
comparando coa 
cultura francesa 
dunha maneira clara, 
con algunhas pausas,
con necesidade de 
repeticións e sen 
apoio de xestos.

8. Participa en 
conversas cara a cara
con algunha 
dificultade na 
comprensión, pero 
cun uso de patróns 
sonoros, rítmicos e de
entoación adecuados.

9. Desenvólvese 
nunha conversa 
formal ou entrevista 
dunha maneira clara, 
con algunhas pausas,
con necesidade de 
repeticións e sen 
apoio de xestos.

10. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións xerais.

11. Identifica a función
comunicativa de 
correspondencia 
persoal sinxela en 
calquera formato 
recoñecendo palabras
en textos breves e 

realizadas día a 
día.

3. Corrección 
dos erros 
cometidos polo 
alumnado, con 
una actitude 
positiva,  
motivándoo e 
premiando os 
seus acertos.

b. INSTRUMEN

TOS

1. Valoración da 
participación, da 
calidade da 
comprensión e 
da expresión 
oral.

2. Tarefas orais e
escritas 
realizadas na 
aula o na casa.

3. Probas 
obxectivas 
escritas para 
comprobar o 
seguimento da 
programación. 
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a persoa 
interlocutora está 
disposta a repetir 
ou reformular o 
dito.

5. Comprende,  
nunha  conversa  
formal na que 
participa (por 
exemplo, nun 
centro docente), 
preguntas sinxelas 
sobre asuntos 
persoais ou 
educativos (datos 
persoais, intereses,
preferencias  e  
gustos  persoais,  
etc.), sempre que 
poida pedir que se 
lle repita, aclare ou 
elabore algo do 
que se lle dixo.

6. Identifica as 
ideas principais de
programas de 
televisión e de 
presentacións moi 
sinxelas e ben 
estruturadas sobre 
asuntos cotiáns 
predicibles ou do 
seu interese, 
previamente 
traballados, 
articulados con 
lentitude e 
claridade (por 
exemplo, noticias 
ou reportaxes 
breves), cando as 
imaxes constitúen 
grande parte da 
mensaxe.

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

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

uso común 
relativos á 
organización 
textual 
(introdución do 
tema, cambio 
temático, e peche
textual).

5. Aplicar á 
comprensión do 
texto os 
coñecementos 
sobre os 
constituíntes e a 
organización de 
patróns 
sintácticos e 
discursivos de 
uso frecuente na 
comunicación 
oral, así como os 
seus significados 
xerais asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha 
suxestión).

6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
frecuente relativo 
a asuntos cotiáns 
e a aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses 
ou estudos, e 
inferir do contexto
e do contexto, 
con apoio visual, 
os significados de
palabras e 
expresións que se
descoñecen.

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

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

8. Producir textos 
breves e o 
bastante 
comprensibles, 
tanto en 
conversación cara
a cara como por 
teléfono ou outros

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
-Comprender textos 
curtos con axuda da 
grafía e da ilustración.
-Observar un horario 
e extraer información 
del.

Estratexias de 
comprensión:
-Entender de forma 
global un texto para 
sacar del 
informacións máis 
precisas.

Patróns sonoros e 
ortografía:
- Signos de 
puntuación: sinal de 
interrogación, de 
exclamación e puntos 
suspensivos.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un texto
curto e aprender a 
extraer del 
información

UNIDADE 1:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

Comunicación: 
expresión oral
-Escoitar, comprender
e identificar un 
itinerario ilustrado.
Identificar músicas de 
diferentes países (T).
-Comprender 
descricións de 
personaxes para 
identificalos (T).
-Extraer informacións 
específicas dun  
diálogo para poder 
corrixir os erros (T).
-Ditado: saber pasar 
do oral ao escrito.

Estratexias de 
comprensión:
-Co apoio das 
informacións sacadas 
dunha ilustración, 
desenvolver o espírito
de observación e de 
lóxica exercitando a 
atención visual e 

sinxelos escritos de 
temas familiares ou 
da súa contorna.

11. Identifica a función
comunicativa de 
correspondencia 
formal sinxela en 
textos sinxelos 
escritos de temas da 
súa contorna.

12. Recoñece con 
pouca dificultade 
palabras e frases de 
textos xornalísticos 
moi breves tanto en 
soporte dixital como 
impreso con bastante 
axuda visual e 
contextual para 
identificar o sentido 
global e o tema.

13. Entende con 
dificultade información
específica esencial en
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados.

14. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal básica e 
relativa aos seus 
intereses con algunha
dificultade.

15. Escribe notas e 
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
nos que realiza 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións utilizando 
con algunha 
dificultade as 
estruturas dadas.

16. Escribe a partir 
dun modelo 
correspondencia 
persoal breve 
utilizando un léxico 
adecuado pero con 
dificultade.

17. Escribe, a partir 
dun modelo, 
correspondencia 
formal moi básica e 
breve utilizando un 
léxico adecuado pero 
con dificultade.
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8. Desenvólvese 
coa eficacia 
suficiente en 
xestións e 
transaccións cotiás,
como son as 
viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer 
(horarios, datas, 
prezos, 
actividades, etc.), 
seguindo normas 
de cortesía básicas
(saúdo e 
tratamento), 
facéndose 
comprender aínda 
repita ou repetir o 
dito.

9. Participa   en   
conversas   
informais breves, 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, se 
intercambia 
información e se 
expresan opinións 
de xeito sinxelo e 
breve, se fan 
invitacións e 
ofrecementos, se 
piden e se ofrecen 
cousas, se piden e 
se dan indicacións 
ou instrucións, ou 
se discuten os 
pasos que hai que 
seguir para realizar
unha actividade 
conxunta, 
expresando o 
acordo ou o 
desacordo de xeito 
moi básico.

10.Desenvólvese 
de maneira simple 
nunha conversa 
formal ou entrevista
(por exemplo, para 
realizar un curso de
verán), achegando 
a información 
necesaria, 
expresando de 
maneira sinxela as 
súas opinións 
sobre temas 
habituais, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de 
maneira lenta e 

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

9. Coñecer e 
saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para 
producir textos 
orais monológicos
ou dialógicos 
breves e de 
estrutura moi 
simple e clara, 
utilizando, entre 
outros, 
procedementos 
como a 
adaptación da 
mensaxe aos 
recursos dos que 
se dispón, ou a 
reformulación ou 
explicación de 
elementos.

10. Incorporar á 
produción do 
texto oral 
monológico ou 
dialógico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e 
convencións 
sociais, actuando 
coa suficiente 
propiedade e 
respectando as 
normas de 
cortesía máis 
importantes nos 
contextos 

auditiva.
-Comprender o 
sentido xeral e 
localizar as palabras 
crave nun diálogo 
simple para poder 
corrixir a información.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
- A Francofonía : A 
Reunión e outros 
DROM (T).
-Os acrósticos

Funcións 
comunicativas:
-Presentarse e dicir a 
nacionalidade (T).
-Presentar e describir 
a alguén (T).
-Falar da 
personalidade de 
alguén (T).
-Dar datos precisos 
de alguén (T).
-Dicir cales son as 
calidades e os 
defectos de alguén 
(T).

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-Os adxectivos de 
personalidade (T).
-il / elle est,c'est / 
c'est un(e)...
- Il / Elle est + 
nacionalidade.
-Os pronomes 
relativos (qui, que).
-Revision: à, en, 
au(x).
-Os adxectivos 
cualificativos.
-O xénero dos 
adxectivos (T).

Léxico de uso 
frecuente:
-Os países e as 
nacionalidades (T).
-Os adxectivos de 
personalidade 
(calidades e defectos)
(T).
-Os signos do 
zodíaco.

Patróns sonoros:
-Os sons [ɛ] / [ə].
-Os sons [ɛ]̃ / [in].

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
-Presentar e describir 
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clara, sempre que 
poida pedir que se 
lle repitan os 
puntos clave se o 
necesita.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS

11. Capta o 
sentido xeral e 
algúns detalles 
importantes de 
textos xornalísticos 
moi bre- ves en 
calquera soporte e 
sobre temas xerais 
ou do seu interese 
e moi coñecidos, 
se os números, os 
nomes, as 
ilustracións e os 
títulos consti- túen 
gran parte da 
mensaxe.

12. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións xerais 
breves e sinxelas 
de funcionamento e
manexo de 
aparellos de uso 
cotián (por 
exemplo, unha 
máquina 
expendedora), así 
como  instrucións  
sinxelas  para  a  
realización  de 
actividades e 
normas de 
seguridade básicas
(por exemplo, nun 
centro docente).

13. Comprende 
correspondencia 
persoal sinxela en 
calquera formato 
na que se fala de 
si mesmo/a; se 
describen persoas, 
obxectos, lugares e
actividades; se 
narran 
acontecementos 
pasados, e se 
expresan de 
maneira sinxela 
sentimentos e 
desexos, plans e 
opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do 
seu interese.

14. Entende a 
idea xeral de 
correspondencia 
formal na que se 

respectivos.

11. Levar a cabo 
as funcións 
principais 
demandadas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
frecuentes das 
devanditas 
funcións e os 
patróns 
discursivos 
sinxelos de uso 
máis común para 
organizar o texto.

12. Mostrar 
control sobre un 
repertorio limitado
de estruturas 
sintácticas de uso
frecuente e de 
mecanismos 
sinxelos de 
cohesión e 
coherencia 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis 
persoal, espacial 
e temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
marcadores 
conversacionales 
de uso moi 
frecuente).

13. Coñecer e 
utilizar un 
repertorio léxico 
oral suficiente 
para comunicar 
información e 
opinións breves, 
sinxelas e 
concretas, en 
situacións 
habituais e cotiás.
Pronunciar e 
entoar de maneira
o bastante 
comprensible, 
aínda que resulte 
evidente o acento
estranxeiro, 
cométanse erros 
de pronuncia 
esporádicos, e os 
interlocutores 
teñan que solicitar
repeticións ou 
aclaracións. 
Manexar frases 
curtas e fórmulas 
para 
desenvolverse de 
maneira suficiente
en breves 
intercambios en 
situacións 
habituais e cotiás,
aínda que haxa 

a alguén (T).
-Falar de si mesmo 
(T).
-Exercitar a memoria 
para repasar o 
vocabulario visto.

Estratexias de 
produción:
-Xogar cos ritmos 
para aprender 
vocabulario dunha 
forma lúdica e 
desinhibida (T). 
-Memorizar 
informacións para 
expresalas de forma 
oral.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
-Asociar fotos cun 
país (T).
-Ler descricións 
buscando 
informacións precisas 
e asocialas a unha 
foto.
-Identificar 
personaxes soados a 
partir de descricións 
(T).
-Comprender un texto
curto e aprender a 
extraer información 
del.
-Ler acrósticos.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un texto
curto e aprender a 
extraer del 
información.
-Comprender 
palabras novas 
utilizando estratexias 
de lectura global.

Patróns sonoros e 
ortografía:
-Signos de 
puntuación: sinal de 
interrogación, de 
exclamación e puntos 
suspensivos.
-Recoñecer palabras 
homónimas.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

-Redactar unha 
presentación (T).
-Facer unha 
presentación dun 
personaxe soado (T).
-Escribir un acrónimo.
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informa sobre 
asuntos do seu 
interese no 
contexto persoal ou
educativo (por 
exemplo, sobre un 
curso de verán).

15. Entende 
información 
específica esencial 
en páxinas web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
asuntos do seu 
interese (por 
exemplo, sobre 
unha cidade), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

16. Escribe 
correspondencia 
persoal breve na 
que se establece e 
mantén o contacto 
social (por 
exemplo, con 
amigos/as noutros 
paí- ses), na que 
se intercambia 
información, se 
describen en 
termos sinxelos 
sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais, e se fan e
se acep- tan 
ofrecementos e 
suxestións (por 
exemplo, 
cancelación, 
confirmación ou 
modificación dunha
invitación ou duns 
plans).

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS

17. Completa un 
cuestionario sinxelo
con información 
persoal básica e 
relativa aos seus 
intereses ou ás 
súas afeccións (por
exemplo, para 
asociarse a un club
internacional de 
xente nova).

18. Escribe notas e
mensaxes 
(mensaxesinstantá
neas, chats, etc.), 

que interromper o
discurso para 
buscar palabras 
ou articular 
expresións e para
reparar a 
comunicación. 
Interactuar de 
maneira simple 
en intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 
fórmulas ou 
xestos simples 
para tomar ou 
manter a quenda 
de palabra, aínda 
que poidan darse 
desaxustes na 
adaptación ao 
interlocutor.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS

14. Identificar a 
idea xeral, os 
puntos máis 
relevantes e 
información 
importante en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
dixital, breves e 
ben estruturados 
escritos nun 
rexistro neutro ou 
informal, que 
traten de asuntos 
habituais en 
situacións cotiás, 
de aspectos 
concretos de 
temas de interese
persoal ou 
educativo, e que 
conteñan 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 
frecuente.

15. Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión 
de la idea 
general, los 
puntos más 
relevantes e 
información 
importante del 
texto. Conocer, y 
utilizar para la 
comprensión del 
texto, los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

Estratexias de 
comprensión:

Redactar unha 
presentación a partir 
de modelos, 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes. Liberar  
progresivamente a 
expresión escrita.

UNIDADE 2:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

-Comprender un 
diálogo e identificar a 
persoa (T).
-Saber recoñecer 
preguntas sinxelas 
para poder 
contestalas.
-Comprender un 
diálogo sobre os 
diferentes gustos á 
hora de vestir (T).
-Comprender con 
precisión unha 
mensaxe dun 
contestador 
automático.

Estratexias de 
comprensión:
-Exercitar a facultade 
de concentración e de
atención visual e 
auditiva.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-A moda nos 
adolescentes (T).
-A orixe e a historia de
certas pezas de vestir
e de accesorios (T).

Funcións 
comunicativas:
-Describir a alguén 
(T).
-Falar dos diferentes 
estilos á hora de 
vestir, da moda nos 
mozos (T).
-Falar con paixón dos 
seus gustos (T).
-Participar nun casting
(T).
-Expresar matices, 
intensidade.
-Contar unha 
actividade en pasado.

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-Os adverbios de 
intensidade.
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onde fai 
comentarios moi 
breves ou dá 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía 
máis importantes.

19. Escribe  
correspondencia  
formal  moi básica 
e breve, dirixida a 
institucións 
públicas ou 
privadas, ou a 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, 
respectando as 
convencións 
formais e as 
normas de cortesía
básicas deste tipo 
de textos, e fai 
unha presentación 
do texto limpa e 
ordenada.

20. Produce con 
suficiente 
intelixibilidade 
léxico e estruturas 
moi básicas, e 
trazos fonéticos 
que distinguen 
fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.) 
e persevera no 
uso de patróns 
moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases.

21. 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 

cotidiana (hábitos 
de estudio y de 
trabajo, 
actividades de 
ocio, condiciones 
de vida y entorno,
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
centro educativo, 
en el ámbito 
público), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

16. Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis importantes 
do texto e un 
repertorio dos 
seus expoñentes 
máis frecuentes, 
así como patróns 
discursivos 
sinxelos de uso 
común relativos á 
organización 
textual 
(introdución do 
tema, cambio 
temático, e peche
textual).

17. Aplicar a la 
comprensión del 
texto los 
constituyentes y 
la organización de
estructuras 
sintácticas de uso
frecuente en la 
comunicación 
escrita, así como 
sus significados 
generales 
asociados (p. e. 
estructura 
interrogativa para 
hacer una 
sugerencia).

18. Recoñecer 
léxico escrito de 
uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotiáns e a 
aspectos 
concretos de 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses 
ou estudos, e 
inferir do contexto
e do contexto, 
con apoio visual, 
os significados de
palabras e 
expresións que se
descoñecen.

-A negación 
(1):ne/rien, ne/ 
jamais.
-O passé composé 
(afirmativo/ negativo, 
verbos pronominais).
-Os conectores de 
tempo.

Léxico de uso 
frecuente:
-A roupa.
-Os adverbios de 
intensidade.
-Os conectores de 
tempo (cronoloxía).

Patróns sonoros:
-Os sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.
-Os sons [v] / [f] et 
[p] / [b].

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
-Reformular 
información de forma 
precisa describindo a 
forma de vestir duns 
mozos (T).
-Dar unha opinión (T).
-Expresar gustos 
persoais (T).
-Contar unha 
anécdota (T).
-Cantar unha 
canciónm(T).
-Describir a alguén 
(T).
-Presentación da 
tarefa final á clase (T).

Interacción:
-Por parellas, 
denuncia nunha 
comisaría por roubo 
(T).
-Facer preguntas 
sobre unha viaxe que 
fixesen e contestar 
utilizando o passé 
composé.

Estratexias de 
produción:
-Describir fotos con 
axuda dunha lista de 
vocabulario.
-Reutilizar o 
vocabulario e as 
estruturas aprendidas 
para liberar aos 
poucos a expresión 
oral.
-Reutilizar as 
estruturas vistas de 
forma creativa.

64



poidan existir.

22. 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.

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

24. Comprende e 
comunica o 
propósito solicitado
na tarefa ou ligado 
a situacións de ne- 
cesidade inmediata
da aula (pedir ou 
dar información, 
agradecer, 
desculparse, 
solicitar algo, 
invitar, etc.) 
utilizando 
adecuadamente as 
estruturas 
sintáctico-
discursivas e o 
léxico necesa- rios, 
propios do seu 
nivel escolar e 
traballados 
previamente.

19. Reconocer las
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así 
como 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común (p. e. %, 
), y sus 
significados 
asociados.

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

20. Escribir, en 
papel ou en 
soporte dixital, 
textos breves, 
sinxelos e de 
estrutura clara 
sobre temas 
habituais en 
situacións cotiás 
ou do propio 
interese, nun 
rexistro neutro ou 
informal, 
utilizando 
recursos básicos 
de cohesión, as 
convencións 
ortográficas 
básicas e os 
signos de 
puntuación máis 
frecuentes.

21. Coñecer e 
aplicar estratexias
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e 
de estrutura 
simple, p. e. 
copiando 
formatos, 
fórmulas e 
modelos 
convencionais 
propios de cada 
tipo de texto.

22. Incorporar á 
produción do 
texto escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais, 
comportamento e 
convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía e da 

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
-Observar unha 
ilustración e mediante
esta ordenar 
cronoloxicamente un 
texto.
-Comprender un texto
curto e buscar 
ilustracións co fin de 
identificar os 
personaxes. 
-Ler un informe 
policial e buscar 
diferenzas respecto 
doutro texto lido con 
anterioridade (T).
-Comprender un texto
de forma global e na 
segunda lectura de 
forma máis precisa co
fin de comprender 
novas palabras.
-Ler e comprender un 
texto próximo á forma 
oral (mail).

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un texto
curto e aprender a 
extraer del 
información.
-Comprender 
palabras novas 
utilizando estratexias 
de lectura global.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación:

-Redactar unha 
presentación persoal 
na que se describa co
fin de participar nun 
casting para unha 
serie de televisión (T).
-Escribir o final dunha 
historia.
-Redactar a orixe 
dunha peza de vestir.
-Redactar un mail.

Estratexias de 
comprensión:
-Redactar unha 
presentación a partir 
de modelos, 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes (T).

UNIDADE 3:
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etiqueta máis 
importante nos 
contextos 
respectivos.

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

24. Mostrar 
control sobre un 
repertorio limitado
de estruturas 
sintácticas de uso
frecuente, e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos 
sinxelos o 
bastante 
axustados ao 
contexto e á 
intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis 
persoal, espacial 
e temporal, 
yuxtaposición, e 
conectores e 
marcadores 
discursivos moi 
frecuentes).

25. Coñecer e 
utilizar un 
repertorio léxico 
escrito suficiente 
para comunicar 
información e 
breves, simples e 
directos en 
situacións 
habituais e cotiás.
Coñecer e aplicar,
de maneira 
suficiente para 
que a mensaxe 
principal quede 
clara, os signos 
de puntuación 
elementais (p. e. 
punto, coma) e as
regras 
ortográficas 
básicas (p. e. uso 
de maiúsculas e 
minúsculas), así 
como as 
convencións 
ortográficas 
frecuentes na 

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

Comunicación:
-Observar  
ilustracións, escoitar e
localizar diferenzas.
-Identificar expresións
comprender 
vocabulario.
-Comprender o 
sentido xeral de 
diálogos  curtos e 
identificar á persoa 
que fala.
-Comprensión 
exhaustiva de 
expresións xa 
coñecidas.

-Saber localizar 
información nun 
discurso para poder 
contestar preguntas 
sobre leste.
-Entender opinións 
sobre o medio 
ambiente. Asociar as 
opinións a un tema 
(T).
-Desenvolver a 
memoria auditiva.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender unha 
situación con axuda 
de pistas sonoras e 
visuais para localizar 
diferenzas.
-Automatizar 
expresións de uso 
cotián.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-Ecoloxía e 
alimentación: insectos
no menú (T).
-O linguaxe sms (T).

Funcións 
comunicativas:
-Expresar sensacións 
e emocións (T).
-Facer 
recomendacións (T).
-Dar a súa opinión 
sobre o futuro do 
planeta (T).
-Falar do futuro (T).

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-Avoir besoin de + 
nome/ + infinitivo.
-Il fait/ on doit+ 
infinitivo.
-O verbo devoir.
-O futuro simple 
(formación, verbos 
irregulares).
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redacción de 
textos moi breves 
en soporte dixital. 

Léxico de uso 
frecuente:
-As sensacións e as 
emocións (T).
-A expresión da 
opinión (T).
-A expresión do 
tempo (T).
-O medio ambiente 
(T).

Patróns sonoros:
-Os sons [ɛ] / [oe].
-Os sons  [ʃ] / [ʒ] et [z]
/ [s].
-Escoitar, repetir e 
traballar as diferentes 
entoacións.

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
-Reutilizar as 
expresións de 
sensacións e 
emocións de forma 
lúdica (T).
-Adestrarse na 
pronuncia do 
vocabulario estudado.
-Falar dos 
sentimentos e 
emocións (T).
-Facer 
recomendacións (T).
-Exercitar a memoria 
para atopar as 
respostas adecuadas.
-Dar a súa opinión 
nun debate (T).
-Expresar 
sentimentos sobre un 
tema subxectivo, a 
comida(T).
-Presentación do 
proxecto final: falar de
como será o futuro 
(T).

Interacción:
-Falar de proxectos 
futuros por parellas 
(T).

Estratexias de 
produción:
-Reutilizar as 
estruturas estudadas 
de forma lúdica y 
libre.
 
BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
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-Atribuír frases 
relacionadas cos 
sentimentos a cada 
personaxe (T).
-Comprensión global 
dun texto con datos 
estatísticos.
-Entender a linguaxe 
dos sms a través dun 
cómic (T).

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender datos 
estatísticos dun texto.
-Comprender textos 
curtos con axuda das 
ilustracións e de 
palabras 
transparentes.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

-Realizar unha 
enquisa en clase. 
Redactar os 
resultados utilizando 
porcentaxes (T).
-Descodificar  un sms 
e transcribilo á 
linguaxe estándar.
-Buscar información e
explicar como se 
pode loitar contra a 
fame no mundo (T).

Estratexias de 
comprensión:

Redactar unha lista 
coas accións 
necesarias para 
preparar unha 
presentación 
reutilizando ao 
máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes (T).

UNIDADE 4:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

Comunicación: 
comprensión oral:
-Axudarse dunha 
ilustración para 
introducir o 
vocabulario da 
cidade. 
-Comprender unha 
micro conversación e 
identificar unha 
situación (T).
 -Comprender o 
sentido xeral de 
diálogos  curtos e 
contestar a preguntas 
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sinxelas (T).
-Comprensión  do 
sentido xeral dun 
diálogo co fin d 
identificar unha 
situación (T).
- Comprender 
indicacións e situarse 
no espazo.
-Escoitar un slam.

Estratexias de 
comprensión:

-Co apoio das 
informacións sacadas 
dunha ilustración, 
desenvolver o espírito
de observación e de 
lóxica exercitando a 
atención visual e 
auditiva.
-Comprender o 
sentido xeral dun 
diálogo para contestar
a preguntas 
concretas.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-A vida en Marsella.
-Arte e literatura na 
Provenza.

Funcións 
comunicativas:
-Orientarse nunha 
cidade, describir 
lugares.
-Preguntar e indicar 
un camiño.
-Construír unha 
narración en pasado 
(T).

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-O pronombre y.
-O imperfecto e o 
passé composé 
(situar unha acción/ 
describir accións 
sucesivas).

Léxico de uso 
frecuente:
-A cidade.
-Preposicións de 
lugar.
-Expresións para 
plantar o decorado 
dunha acción nunha 
narración.

Patróns sonoros:
-Os sons [o] / [oe] / 
[ə].
-Os sons [p] / [t] / [k].

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:
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Comunicación: 
produción

Expresión:
-Falar da súa cidade 
utilizando adiviñas.
-Contar unha 
anécdota utilizando o 
pasado (T).
-Observar un cadro e 
describir unha 
situación (T).
-Preparar e cantar un 
slam.
-Describir unha 
situación ou accións 
en pasado (T).
-Presentación da 
tarefa final.

Interacción:
-Preparar un diálogo 
por parellas. 
Preguntar e indicar ou
camiño.
Estratexias de 
produción:
-Reutilizar estruturas 
de forma libre (T).
-Reutilizar o 
vocabulario e as 
estruturas aprendidas 
para liberar aos 
poucos a expresión 
oral.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
-Entender un itinerario
con axuda dun plano.
-Comprender un texto
de forma global 
descubrindo nel 
informacións 
erróneas.
-As postais.
-Reconstruír unha 
historia en pasado 
(T).

Estratexias de 
comprensión:
-Aprender a estrutura 
dunha narración.
-Utilizar a lóxica e a 
comprensión para 
entender a alternancia
do imperfecto/ passé 
composé nas 
narracións.
-Comprender textos 
curtos con axuda das 
ilustracións e de 
palabras 
transparentes.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
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INTERACCIÓN:

Comunicación:
-Inventar unha historia
a partir dun cadro (T).
-Escribir unha postal 
(T).

Estratexias de 
comprensión:
-Redactar a partir de 
modelos, reutilizando 
ao máximo todo o 
adquirido nesta 
unidade e as 
precedentes (T).

Patróns sonoros e 
ortografía:

- Signos de 
puntuación: sinal de 
interrogación, de 
exclamación e puntos 
suspensivos.
-Paso da lingua oral á
escrita. Ditado.

UNIDADE 5:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

Comunicación: 

-Observar  
ilustracións, escoitar 
para localizar e 
asimilar o vocabulario.
-Comprender 
mensaxes orais co fin 
de recoñecer aos 
personaxes.

-Comprensión  do 
sentido xeral dun 
diálogo, localizar 
palabras clave e 
expresións de 
frecuencia.
- Escoitar unha 
situación e contestar 
a preguntas de 
comprensión.

Estratexias de 
comprensión:
-Adestrarse na 
comprensión oral.
-Exercitar a facultade 
de concentración e de
atención visual e 
auditiva.
-Localizar expresións 
útiles.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:
-Actuar para axudar 
aos demais: axuda 
humanitaria, 
asociacións junior… 
(T)
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Funcións 
comunicativas:
-Falar das tarefas do 
fogar e de pequenos 
servizos (T).
-Expresar o seu 
enfado, a súa 
indignación (T).
-Expresar a 
frecuencia.
-Dar as grazas (T).

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-A negación (2):plus, 
personne
-Construcións verbais 
con pronombres de 
complemento directo 
e indirecto.

Léxico de uso 
frecuente:
- As tarefas do fogar 
(T).
- As relacións 
persoais (T).
- A frecuencia.

Patróns sonoros:
-Os sons [b] / [d] / [g].
-Os sons  [ɔ̃] / [ɔn]
-Escoitar entoacións: 
o enfado, a 
indignación.

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
- Expresar enfado e 
indignación contra 
alguén (T).
-Falar dun mesmo 
utilizando frases 
negativas (T).
-Reutilizar expresións 
para adiviñar as 
respostas dos 
compañeiros (T).
-Elixir un obxecto para
contar como é o seu 
día a día (T).
-Elixir un proverbio e 
explicar en que 
situacións pode ser 
utilizado (T).
-Falar de alguén sen 
dicir o seu nome (T).
-Presentación da 
tarefa final.

Interacción:
-Presentar os vosos 
talentos e 
intercambiar servizos 
(T).
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Estratexias de 
produción:
-Reutilizar as 
estruturas estudadas 
de forma lúdica.
-Reutilizar o 
vocabulario e as 
estruturas aprendidas 
para liberar aos 
poucos a expresión 
oral.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión: 
-Comprender 
mensaxes por 
palabras e 
completalos con 
vocabulario visto.
-Ler e comprender un 
test.
-Comprender de 
forma global un cómic
e saber buscar 
información 
específica.
-Comprender 
diferentes textos e 
distinguir neles 
expresións para dar 
as grazas.
-Comprender 
proverbios e saber en 
que situacións 
utilizalos.

Estratexias de 
comprensión:
-Comprender un texto
curto e aprender a 
extraer información.
-Comprender de 
forma global un texto 
cómic, saber buscar 
información específica

Patróns sonoros e 
ortografía:
- Signos de 
puntuación: sinal de 
interrogación, de 
exclamación e puntos 
suspensivos.
-Recoñecer palabras 
homónimas

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación:
-Redactar un texto 
imaxinando o final 
dunha historia (T).
-Redactar ou 
mensaxe de 
agradecemento (T).
-Preparar unha 
presentación dunha 
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asociación solidaria 
(T).

Estratexias de 
comprensión:
-Redactar unha 
mensaxe de 
agradecemento a 
partir de varios 
modelos e da 
utilización dos 
coñecementos 
adquiridos nesta 
unidade e as 
anteriores.

UNIDADE 6:

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS:

Comunicación: 
-Descubrir as redes 
sociais a partir de 
escóitaa de textos 
curtos (T).
-Comprensión  do 
sentido xeral e global 
dun diálogo co fin de 
contestar a preguntas.
-Localizar 
informacións precisas 
nun diálogo (T).
-Escoitar e verificar 
información (T). 
-Escoitar e asociar 
(T).
-Escoitar un conto 
africano (T).

Estratexias de 
comprensión:

-Desenvolver a 
capacidade de 
memoria para lembrar
detalles dos diálogos, 
contestar preguntas.
-Exercitar a facultade 
de concentración e de
atención visual e 
auditiva.
-Localizar expresións 
útiles.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:

-A arte da palabra 
onte e hoxe, desde os
bardos aos cantantes 
de slam e youtubers 
(T).

Funcións 
comunicativas:
-Explorar o universo 
dixital(T).
-Participar a ou 
concurso televisivo.
-Comparar obxectos.
-Falar do pasado e 
dos recordos da 
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infancia (T).

Patróns sintácticos e 
discursivos:
-O comparativo e o 
superlativo.
-O imperfecto 
(construción).

Léxico de uso 
frecuente:
-As redes sociais (T).
-As ferramentas 
dixitais (T).
-Expresións de tempo
(pasado).
-A escola de outrora 
(T).

Patróns sonoros:
-Os sons [ʮi] / [wɛ]̃.
-Os sons [sk] / [sp] / 
[st].
-Narración dun conto 
(T).

BLOQUE 2: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación: 
produción

Expresión:
-Vantaxes e 
inconvenientes da 
bicicleta.
-Falar do colexio 
(pasado) (T).
-Falar de como era a 
vida dos nosos avós 
(T).
-Falar de recordos da 
infancia (T).
-Falar utilizando o 
imperfecto (T).
-Presentar un 
narrador actual, 
cantante, rapero/a, 
humorista… (T)
-Narración 
teatralizada dun conto
africano (T).

Interacción:
-Concurso de 
televisión preguntas 
respostas.

Estratexias de 
produción:
-Reutilizar o 
vocabulario e as 
estruturas aprendidas 
para liberar aos 
poucos a expresión 
oral.
-Reutilizar as 
estruturas vistas de 
forma creativa.

BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE 
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TEXTOS ESCRITOS:

Comunicación: 
comprensión 
-Localizar e 
comprender 
informacións a través 
do xogo.
-Ordenar 
cronoloxicamente 
informacións.
-Comprender de 
forma global un texto, 
saber buscar 
información 
específica.
-Comprender títulos e 
asocialos a un 
testemuño.
-Ler información dun 
blogue.

Estratexias de 
comprensión:
-Traballar o 
vocabulario a partir da
asociación con 
ilustracións.
-Deducir informacións
precisas dun 
documento. Localizar 
as palabras clave e as
palabras 
transparentes.
-Aprender a extraer 
informacións nos 
textos.

Patróns sonoros e 
ortografía:
-Signos de 
puntuación: sinal de 
interrogación, de 
exclamación e puntos 
suspensivos.
-Recoñecer palabras 
homónimas.

BLOQUE 4: 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN:

Comunicación:
-Comparar a súa 
escola coa de outrora 
(T).
-Redactar un recordo 
da infancia (T).
-Presentar un 
narrador actual, 
cantante, rapero/a, 
humorista...
-Escribir un conto (T).

Estratexias de 
comprensión:
-A partir dun modelo 
escribir un conto 
reutilizando vos 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade.
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METODOLOXÍA. TEMPORALIZACIÓN

As competencias de comunicación 

O obxectivo de 3º ESO é garantir, como mínimo, a adquisición das aptitudes descritas
polo marco común europeo de referencia (MCER) para o nivel A2.

Comprensión do oral 

«Comprender  palabras familiares e expresións moi  correntes sobre un mesmo, a súa
familia,  as  compras,  a  súa  contorna  máis  próxima  e  concreta;  pode  entender  o
fundamental de anuncios e mensaxes sinxelos e claros.                                            
Desta forma en 3º ESO, escoitaranse e comprenderán de forma global os monólogos e
diálogos moi sinxelos, situados nun contexto cotián, sobre temas próximos ao alumno,
pero empézase a sensibilizar aos alumnos aos intercambios orais situados fóra do marco
familiar (televisión, radio) e  a facerlles escoitar algúns testemuños de adultos, adaptados
á súa madurez.  Do mesmo xeito,  hai  un lixeiro  inicio ao contacto coas variacións de
acentos e co rexistro literario.

Mensaxes en continuo (1ª y 2ª Avaliación):

Mozos que:
·cóntanse  entre eles unha viaxe (itinerario);
·descríbense ou escriben aos seus amigos/as ou persoas coñecidas;
·expresan as súas emocións (onomatopeyas, exclamacións);
·deixan unha mensaxe nun contestador automático;
·dan consellos nun vídeo dunha páxina web;
·falan dos seus amigos, da súa familia
Adultos que:
·falan das súas emocións: unha muller fala do medo que sentiu cando un ladrón entrou na
súa casa; unha actriz fala dos seus nervios antes de saír a escena;
·deixan mensaxes nun contestador automático;
·falan da súa cidade;
·evocan a súa mocidade.

Un narrador africano (3ª Avaliación).

Cancións e cancións infantís (comptines) (2ª e 3ª Avaliación):
·Xa non aparecen de forma sistemática, só como unha chiscadela.
·Serven como modelo no que inspirarse.

Conversacións (diálogos curtos en situacións do día a día) (2ª e 3ª Avaliación):
·Entrevista de adolescentes sobre o seu look, a súa forma de xestionar as súas emocións.
·Discusión entre adolescentes sobre a moda.
·Conversación entre un pai e o seu fillo (colaboración en casa), unha avoa e a súa neta
(recordos);
Na rúa: 
·Dous mozos coñécense; 
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·Alguén pregunta por un camiño;
·Unha persoa conta o que lle sucedeu no metro.
Xogos culturais: radiofónico e televisado (3ª Avaliación);
Faladoiro sobre o futuro da televisión (3ª Avaliación);
Extracto dialogado de “La Chèvre de Monsieur Seguin” (3ª Avaliación).

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

A competencia obxectivo neste nivel é a comprensión global, como nos dous primeiros
niveis, sobre todo a identificación da situación e a resposta  a preguntas de base onde
sitúase a acción; quen fala; de que falan. Agora que os alumnos adquiriron as estratexias
básicas, accederán a esta comprensión de forma cada vez máis rápida, e a miúdo desde
a primeira escoita no caso dos documentos máis curtos.
Neste nivel, esta capacidade exercerase non só en pequenas conversacións familiares,
senón  tamén  en  intercambios  orais  progresivamente  máis  longos.  Pediráselles  que
escoiten e que saiban apreciar documentos sinxelos de contido literario e artístico (por
exemplo, contos gravados con fondo musical).
A esixencia da comprensión das informacións clave é maior que nos niveis precedentes,
posto que os alumnos deben xa contestar a outra pregunta máis sutil: ¿por que?
Ademais anímase a que os alumnos extraian destes documentos informacións precisas,
requirindo unha comprensión máis fina.
Así  o  proceso  de  comprensión  faise  cada  vez  máis  persoal  e  os  alumnos  deben
reaccionar ao que escoitaron para mostrar que comprenderon a información,  que son
capaces de cercarse e expresarse con relación a esta.

Produción oral

Expresión en continuo e en interacción

Comunicar nas tarefas sinxelas e habituais que só requiren un intercambio de información
sinxelo e directo sobre temas e actividades que lle son familiares; ter intercambios moi
breves, mesmo se en xeral, non entende o suficiente para seguir unha conversación.
Anímase aos alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre eles, dentro das
súas posibilidades ((Todo o curso).

Repetición: Cancións e textos musicalizados: Como nos niveis precedentes, anímase aos
alumnos  a  que  canten  (cancións  e  comptines),  xuntos  ou  individualmente,  e  a  que
melloren a súa pronuncia a partir de trabalinguas inventados.
Liberados da obrigación de reflexionar para buscar as palabras ou construír frases, do
medo  para cometer erros, levados polo ritmo, polos compañeiros, os alumnos reláxanse
e perden os seus complexos e aprenden a dar unha dimensión lúdica á lingua; poden
concentrarse na pronuncia e a entoación e integran máis facilmente a lingua.
Con todo, dáse un paso máis: pídese agora aos alumnos que se impliquen de forma máis
persoal e máis consciente (2ª e 3ª Avaliación).

Diálogos:  Aprendendo  de  memoria  e  representando  escenas  dialogadas,  os  alumnos
asimilan  contidos  e  memorízanos  (os  textos  convértense  en  referencias  e  mesmo
modelos),  aprenden a enriquecer a lingua con todos os recursos non verbais (xestos,
mímica)(2ª e 3ª Avaliación) .
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Expresión en continuo (Todo o curso):

Anímase aos alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando da información
obxectiva  á  subxectiva,  enriquecendo  a  comunicación  a  través  da  expresión  de
sentimentos, de opinións persoais, por exemplo:
comentar un horario e comparalo co seu;
dar a súa opinión sobre a moda;
xustificar unha opinión;
imaxinar a continuación dunha historia;
contar unha anécdota persoal;
contar as súas reaccións persoais;
dar consellos;
falar da súa cidade;
xustificar as súas respostas.

Interacción (Todo o curso):

Actividades de reutilización, xogos de rol: As actividades orais de reutilización non son
mecánicas,  están  contextualizadas  e  teñen  sentido.  Son  o  obxecto  de  prolongacións
persoais máis ou menos  libres.
Os xogos de rol ancóranse nunha realidade cotiá.
Os intercambios multiplícanse e incorporan unha visión cada vez máis persoal.

Tarefas finais (Todo o curso):

É na realización destas tarefas nas que os alumnos se inician á comunicación auténtica,
posto que se expresan de forma oral no marco dun proxecto concreto. 
Certas  tarefas  son esencialmente  orais:  preparar  unha  exposición  e  debater  as  súas
maneiras  de  mellorar  o  futuro,  presentar  unha  asociación  solidaria.  Outras  se
materializarán por  escrito,  pero  desembocarán tamén nunha presentación  oral  ante  a
clase, así como a comentarios.
Doutra banda, aos poucos e con axuda do profesor, falan en francés entre eles durante a
fase  de  preparación  (procura  de  ideas,  intercambiar  información),  para  organizarse  e
negociar o relacionado coas tarefas que deben realizar.

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

O nivel de esixencia neste nivel reflectirá unha dobre prioridade.
A comunicación  será  máis  importante  que  a  corrección  formal.  Dito  doutro  xeito,  o
importante  é  que  se  entenda  a  mensaxe,  mesmo  se  a  expresión  é  incorrecta  ou
imprecisa.
Terase cada vez máis en conta a preocupación pola corrección, sobre todo se se trata de
contidos  presentados  en  clase,  na  medida  na  que  se  supón  que  os  alumnos  deben
asimilar un certo número de recursos e porque a mellora da lingua contribúe á eficacia da
comunicación e á motivación que está asociada a ela.
Tratarase  tamén,  do  grao  de  implicación  dos  alumnos  e  o  esforzo  para  lograr  unha
comunicación persoal auténtica.
Débese  fomentar  a  toma  de  riscos  xa  que  esta  é  un  testemuño  do  desexo  real  de
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comunicar e de avanzar na aprendizaxe.
As estratexias propostas en 3º ESO teñen como obxectivo a toma de conciencia e a
aceptación dos criterios por parte dos alumnos.  Entre estas estratexias,  citamos máis
arriba as actividades de repetición lúdica, observarase de igual  modo que numerosas
consignas  insisten  na  importancia  de  coidar  as  entoacións,  mesmo  esaxerar  a
expresividade.

Comprensión escrita (2ª e 3ª Avaliación)

Ler  textos  curtos  moi  simples.  Atopar  unha  información  previsible  en  documentos
correntes, como folletos de publicidade, prospectos, menús e os horarios e comprender
cartas persoais curtas e sinxelas.
Iniciar aos alumnos na comprensión de escritos de diversa natureza auténticos:
Anuncios, carteis, documentos funcionais auténticos
Horarios
Informe policial.
Plano de cidade.
Cartel dunha película.

Cómic (3ª Avaliación)

O formato cómic utilízase frecuentemente debido ao seu interese pedagóxico. Ten ou
lugar de gran importancia na cultura francófona e é un medio estratéxico para introducir a
linguaxe escrita no comezo da aprendizaxe: a falta de recursos lingüísticos compénsase
grazas á imaxe que conta tanto ou máis que o texto; ademais a lingua escrita é unha
transcrición da oral. 
Os  documentos  son  semiauténticos,  concibidos  para  o  método,  ou  completamente
auténticos.

Textos literarios (2ª e 3ª Avaliación)

Trátase de textos sinxelos e curtos, pero completamente auténticos.

-Poemas: Blaise Cendras, Jacques Prévert, Jean Tardieu, Philippe Saupault, Paul Éluard.
-Extractos de novelas : La chèvre de Monsieur Seguin, de Alphonse Daudet, Le Hussard
sur le toit de Jean Giono.
- Extracto  dun conto.
- Prensa, documentos informativos formais, revistas para adolescentes.
- Horóscopo.
- Historia da roupa.
- A alimentación do futuro: texto + mapa + enquisa.
- Test sobre a amizade.
- Testemuños de mozos que colaboran con asociacións.
- Érase unha vez…: A arte da palabra.

Internet (Todo o curso): 

Anímase aos alumnos a que fagan procuras en Internet para completar a información que
se lles dá. Desta forma, lerán textos auténticos para buscar información precisa de: 
- Os territorios de ultramar.
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- A historia dunha peza de vestir.
- Restaurante que propoñen insectos no menú.
- Cézanne e outros artistas inspirados pola Provenza.
- As Asociacións Junior.
- Kirikou.
- Documentos comunicativos persoais.

Os alumnos atoparanse tamén con extractos de escritos menos formais, por exemplo: 
- Anuncios persoais
- Fotos con pé de foto.
- A mensaxe de Patricia contándolle as súas vacacións a Julie.
- Recordatorios.
- Postais.
- Cartas e mensaxes de agradecemento.
- Mensaxes en rede.

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

Como no caso do oral, na legua escrita a prioridade é a comprensión global, así como a
identificación de información xeral, da finalidade do texto. As preguntas de comprensión
dos documentos evidencian esta prioridade. Neste nivel, a verificación da comprensión
faise a través da expresión libre.
As estratexias apropiadas que o departam propón ao alumno apóianse no formato dos
documentos iconográficos, tipográficos... 

Produción escrita: expresión e interacción (1ª Avaliación):

Escribir notas e mensaxes sinxelos e curtos. 
Escribir unha carta persoal moi sinxela, por exemplo de agradecemento.

Exercítase xeralmente a partir de modelos.
Está dirixida para dar maior facilidade, pero tamén para animar ao alumno á utilización de
novas estruturas e á corrección formal. Toma apoio nos documentos escritos, pero faise
cada vez máis persoal. Expresión mínima «utilitaria» comunicativa persoal.

No marco das tarefas finais anímase ao alumno a (Todo o curso):

- Encher unha ficha de presentación para contestar a un anuncio.
- Presentar un lugar que lle guste.
- Realizar un cartel para presentar a súa asociación.
- A sección taller de escritura leva aos alumnos para producir diferentes tipos de textos.
- Ficha de presentación.
- Mail para contar unha viaxe.
- Cuestionario (test) para facer unha sondaxe en clase.
- Mensaxe de agradecemento.
- Historia de carácter literario.

Ao final de cada avaliación, un exercicio de ortografía co fin de axudar aos alumnos para
evitar  as  faltas  recorrentes.  Chámase  a  atención  sobre  as  principais  dificultades
ortográficas de ámbito gramatical, sobre as marcas portadoras de sentido:
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- Concordancia de xénero e número, adxectivos e participios pasados, interrogativos.
- Terminacións verbais.
-  Diferenciación gráfica de homónimos entre os determinantes, entre algunhas formas
verbais e preposicións.

NIVEL DE ESIXENCIA E ESTRATEXIAS

As  producións  escritas  deberán  ser  avaliadas  con  indulxencia.  No  que  concerne  á
ortografía,  a  tolerancia  prevista  para  as  palabras  de  uso  non  será  a  mesma  para  a
ortografía gramatical, e será obxecto dun adestramento particular.
Deberase ter en conta o rexistro e a coherencia formal co tipo de texto escrito.
Do mesmo xeito, será avaliada de forma prioritaria a organización do texto en función da
súa tipoloxía.
Finalmente,  a  creatividade  dos  escritos  será  valorada,  para  compensar  os  defectos
formais.
As estratexias propostas pasan pola toma de conciencia das diferenzas entre o oral e o
escrito: a existencia de varias grafías para un mesmo son, a importancia determinante das
terminacións de nomes, adxectivos e verbos.
Apóianse na observación guiada de textos e non en frases illadas.

RECURSOS E MATERIAIS:

 Os recursos e materiais para 3º ESO é:

-O libro de texto: “Parachute 3”. Ed. Santillana
-O caderno de exercicios (Cahier d'exercices): “Parachute 3”. Ed. Santillana
- Un CD para traballar no ordenador.
- Un ordenador na aula
- Un proxector na aula

O libro do alumno é o instrumentos central; presenta os contidos et permite o acceso ás
situacións  reais  de  comunicación.  Pón en  situación a  lingua  a  aprender  e  serve  de
referencia ao conxunto de actividades. 
O alumno traballará cun caderno persoal que utilizará para tomar notas do explicado da
clase, facer os exercicios de expresión escrita libre ou semi-libre, etc.
Os contidos presentados teñen numerosos soportes visuais (debuxos, fotografías, logos,
etc..) con funcións moi variadas. As fotos et os comics dalgúns dossiers son auténticos
coa finalidade de favorecer a motivación e provocar a fala en francés.

Podemos  dicir  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 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... 
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4º ESO

OBXECTIVOS

O  ensino  da  lingua  estranxeira  nesta  etapa  segundo  a  LOE  terá  como  finalidade  o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

1. Adquirir a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en
situacións habituais de comunicación a través de tarefas específicas.

2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas coma produtivas, co fin de
realizar intercambios de información dentro e fóra da aula.

3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a
fontes de información variadas e como medio para coñecer culturas e formas de
vida distintas ás propias.

4. Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación
adquiridas na lingua materna ou na aprendizaxe doutras linguas, co fin de realizar
tarefas interactivas en situacións reais ou simuladas.

5. Reflexionar  sobre  o  funcionamento  da  lingua  como  elemento  facilitador  da
aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolvemento
da autonomía.

6. Utilizar  estratexias  de  aprendizaxe  e  recursos  didácticos  (dicionarios,  libros  de
consulta,  materiais  multimedia,  etc.)  co  fin  de  buscar  información  e  resolver
situacións de aprendizaxe de forma autónoma.

7. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver interese por
incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das tarefas formuladas.

8. Acceder  ao  coñecemento  da  cultura  que  transmite  a  lingua  estranxeira,
desenvolvendo  respecto  cara  a  ela  e  os  seus  falantes,  para  lograr  un  mellor
entendemento internacional.

9. Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas
que pertencen a unha cultura diferente e como elemento favorecedor das relacións
sociais e interpersoais.

UNIDADE 0 - LE PARFAIT ÉLÈVE

Obxectivos

1. Comprender os documentos orais e escritos propostos na unidade e falar dos 
temas abordados.

2. Aprender a describir persoas oralmente e por escrito.

3. Falar das boas intencións.

4. Falar das capacidades persoais.

5. Expresar a obriga co imperativo

6. Coñecer un pouco a civilización francesa.
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7. Descubrir Futuroscope na internet.

8. Falar do bahut, dos estudos e mais do traballo escolar.

9. Falar da natureza e da ecoloxía.

10.Coñecer o vocabulario da natureza, dos animais e da ecoloxía.

11.Coñecer o vocabulario do colexio, das materias e dos estudos.

12.Dicir e escribir os números.

13.Traballar os seguintes contidos gramaticais: o pronome relativo où e
os pronomes persoais complementos.

14.Revisar o futuro, o pretérito perfecto composto e o pretérito imperfecto dos verbos.

Contidos

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar.

Procedementos

Escoitar

 Audición de descricións de personaxes.

 Audición de preguntas ás que hai que responder.

 Audición e comparación de respostas.

 Audición de frases sobre cultura xeral francesa.

 Audición de preguntas propostas polo profesor e os alumnos durante a 
clase.

 Audición de documentos na internet.

Falar e conversar

 Respostas orais a preguntas das actividades do libro e do caderno

 Intercambios comunicativos entre dous ou en grupo sobre os temas 
estudados.

 Exposicións orais a partir de actividades propostas.

 Conversación sobre as boas intencións e presentación á clase.

 Respostas ao test Découvre tes capacités.
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 Explicación das ideas para estudar ben na casa.

 Observación de fotografías e respostas a preguntas.

Bloque II: ler e escribir.

Procedementos

Ler

 Lectura da descrición do parfait élève.

 Asociación de palabras e de textos.

 Lectura dunha serie de números.

 Lectura das opinións de catro mozos sobre o instituto.

 Lectura do test Découvre tes capacités.

 Lectura do documento Le bahut, tu y vas pour quoi ?

 Lectura do test Qu 'est-ce qui est français ?

 Lectura de definicións e asociacións con fotografías.

Escribir

 Realización de exercicios de asociación.

 Resposta a preguntas das actividades.

 Realización dun test.

 Escritura de palabras do campo semántico dos estudos.

 Clasificación de palabras do campo semántico da ecoloxía.

 Escritura das partes positivas e negativas da escola.

 Realización dun test.

 Descrición do mellor compañeiro.

 Escritura dun texto sobre os proxectos para a fin de semana.

 Escritura dun texto sobre as vacacións estivais.

Bloque III: Coñecementos da linguaxe.

Conceptos

Coñecementos lingüísticos
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Habilidades comunicativas

 Describir persoas: Il s’appelle Patrick, il a 14 ans, il est grand, mince et il a
les yeux noirs et les cheveux courts et raides. Il est très gentil et gourmand.
Il aime la natation et la lecture. Je l’aime bien parce qu’il m’écoute toujours.

 Falar das boas intencións: J’apprendrai les verbes irréguliers. Je ferai tous
les exercices.

 Falar  das  capacidades persoais:  Tu  as  une  grande  capacité  de
concentration. Quand tu décides de travailler, tu le fais…

 Expresar a obriga co imperativo: Recyclez le papier ! Trie les déchets !

 Descubrir Futuroscope na internet: Regardez des vidéos.

 Falar do instituto e dos estudos: Pour moi, le lycée est très important.  Je
n’aime pas le lycée, mais je suis obligée d’y aller.

 Falar  do  traballo  escolar: Pour  bien  étudier  à  la  maison,  j’élimine  
les distractions.

 Falar  da  natureza  e  da  ecoloxía: le  recyclage,  la  protection  
des animaux…

Léxico 

 Os números: quarante, cinquante-trois, seize, quatre-vingt-cinq…

 O  vocabulario  da  natureza,  dos  animais  e  da  ecoloxía:… quarante,
cinquante-trois, seize, quatre-vingt-cinq…

 O  vocabulario  do  colexio,  das  materias,  dos  estudos:  avoir  une  bonne
mémoire, je n’aime pas faire les devoirs, j’adore dessiner et les maths…

Gramática

 O pronome relativo où: Madrid est une ville où il ne pleut pas beaucou

 Os pronomes persoais complementos: Je le lui  prête. Nathalie ne le leur
montre pas.

A conxugación

 O futuro: nous parlerons, ils finiront, vous serez, tu auras, je partirai

 O pretérito perfecto composto:  nous sommes venus, ils ont dit, je me suis
lavé, elle n’est pas partie…

 O pretérito imperfecto: vous aviez, ils pouvaient, tu allais, elle venait…

 O imperativo: Protège ! Recyclez ! Triez !
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Procedementos

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Utilización autónoma de diversos tipos de recursos (dicionarios, internet,...)
para reforzar a aprendizaxe.

 Uso de estratexias para a autocorrección e a autoavaliación co fin de facer a
progresión na aprendizaxe o máis eficaz posible.

 Estar motivado para a aprendizaxe dunha nova lingua para comunicarse e
expresarse.

Boque IV: aspectos socioculturais

Conceptos

 A escola en Francia.

 Civilización francesa.

Actitudes

 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.

 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.

 Mostrar respecto e tolerancia cos erros dos compañeiros.

 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación  e  a
escritura.

 Comparar as respostas entre compañeiros para sacar o mellor de cada un.

 Animarse e comprometerse a pensar e falar en francés.

 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte  de
información e aprendizaxe.

 Estar motivado para a aprendizaxe dunha nova lingua co fin de comunicarse
e expresarse.

 Ter ganas de pronunciar o máis correctamente posible.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser capaz de comprender os documentos orais e escritos propostos na unidadee
saber falar deles.

2. Poder describir persoas oralmente e por escrito.

3. Saber dialogar sobre as boas intencións.

4. Expresarse oralmente e por escrito sobre as capacidades persoais.

5. Ser capaz de expresar a obriga oralmente e por escrito.

6. Mostrar  unha  actitude  positiva  para  descubrir  novos  aspectos  da  civilización
francesa.

7. Adquirir coñecementos sobre Futuroscope.

8. Saber falar oralmente e por escrito do bahut, dos estudos e do traballo escolar.

9. Facer un bo uso do imperativo.

10.Ser capaz de dialogar sobre a natureza e a ecoloxía.

11.Saber  utilizar  e  aprender  o  vocabulario  da  natureza,  os  animais  e  a  ecoloxía
oralmente e por escrito.

12.Saber  utilizar  e  ter  aprendido  o  vocabulario  dos  números,  do  colexio,
das materias e dos estudos, oralmente e por escrito.

UNIDADE 1 - BIEN DANS SON CORPS

OBXECTIVOS

1. Comprender  os  documentos  orais  e  escritos  propostos  na  unidade  sobre
os bos e os malos costumes para a saúde.

2. Expresar estados físicos e estados de ánimo.

3. Explicar o que hai que facer para estar en forma.

4. Falar dos valores e dos beneficios do deporte.

5. Expresar os sentimentos.

6. Descubrir a vida de Faustine Merret.

7. Coñecer  a  Unesco  e  algúns  lugares  franceses  e  españois  recoñecidos  como
patrimonio mundial.
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8. Aprender  o  vocabulario  dos  alimentos,  dos  sentimentos,  das  partes
do corpo, dos valores e dos beneficios do deporte.

9. Traballar  os  seguintes  puntos  de  gramática:  os  pronomes  demostrativos,
os adxectivos e os pronomes indefinidos, a exclamación e o participio pasado.

10.Descubrir o Tour de Francia.

11.Coñecer a asociación Classes non Fumeurs e falar do tabaco.

12.A pronunciación do s ao final de palabra e a liaison  co s e as seguintes palabras.

13.Traballar un texto na internet en relación coa temática do deporte.

14Utilizar o imperativo.

CONTIDOS

Bloque I: Escoitar, falar e conversar

Procedementos

Escoitar

 Audición dun test que fala dos costumes da alimentación.

 Audición dun documento sobre os valores do deporte.

 Audición dun cómic sobre o tabaco.

 Audición de frases que expresan sentimentos.

 Audición dunha entrevista de Faustine Merret.

 Audición para completar un texto cos adxectivos indefinidos.

 Audición para completar un texto cos pronomes indefinidos.

 Audición de preguntas propostas polo profesor e os alumnos durante a clase

 Audición dun vídeo da internet.

Falar e conversar

 Respostas  orais  a  preguntas  que  aparecen  nas  actividades  do  libro
e do caderno.

 Intercambio  comunicativo  por  parellas  ou  por  grupos  sobre  os  temas
estudados na unidade.

 Exposicións orais a partir de actividades propostas na unidade.
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 Vista de fotografías e respostas a preguntas sobre elas.

 Falar do que é bo e malo para a saúde.

 Vista de fotografías e asociación cos textos.

 Formulación de frases sobre os beneficios do deporte.

 Repetición de frases que expresan sentimentos.

 Proposta de actividades deportivas a un compañeiro.

Bloque II: Ler e escribir

Procedementos

Ler

 Lectura  dun  cadro  gramatical  sobre  os  pronomes  demostrativos
e dedución da regra.

 Lectura de actividades propostas na unidade.

 Lectura de testemuños de adolescentes.

 Lectura do texto Les valeurs du sport.

 Lectura  dun  cadro  de  gramática  sobre  os  adxectivos  e  os  pronomes.
indefinidos e dedución da regra.

 Lectura dun cómic.

 Lectura  dun  cadro  gramatical  sobre  a  frase  exclamativa  e  dedución
da regra.

 Lectura dunha entrevista de Faustine Merret.

 Lectura dun texto sobre internet que fala do windsurf.

 Lectura do documento La France au patrimoine mundial de l'UNESCO.

 Lectura dun texto sobre o Tour de Francia.

 Lectura do documento da asociación Classes Non fumeurs.

Escribir

 Escritura das respostas dos test.

 Transformación de frases segundo un modelo.
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 Frases para rematar.

 Frases  para  completar  cos  pronomes  demostrativos,  os  adxectivos
indefinidos e os pronomes indefinidos.

 Resposta ás preguntas das actividades da unidade.

 Redacción de frases que expresan o que é bo e malo para a saúde.

 Realización de exercicios de asociación.

 Redacción de 4 frases sobre os beneficios do deporte.

 Construción de frases completas.

 Clasificación  de  lugares  franceses  pertencentes  ao  patrimonio  mundial
da UNESCO.

 Escritura de frases coa forma exclamativa.

 Escritura de frases que expresan como estar en forma.

 Texto para completar.

 Listaxes de vocabulario para completar.

Bloque III: Coñecemento da lingua

Conceptos

Coñecementos lingüísticos

Aspectos comunicativos

 Expresar estados físicos e estados de ánimo: Je suis en pleine forme. J’ai
mal à la tête.

 Explicar  o  que hai  que facer  para  estar  en  forma:  je  nage pendant  une
heure. Je déjeune des céréales. Je ne fume pas.

 Falar   dos valores  e  dos beneficios  do  deporte:  savoir  gagner  et  savoir
perdre, accepter la discipline,refuser la tricherie…

 Expresar sentimentos: la haine, la peur, l’admiration……

 Coñecer  a  Faustine  Merret,  medalla  de  ouro  de  windsurf  nos  XXOO de
Atenas 2004.

 Falar da dopaxe.

 Descubrir  a  UNESO  e  algúns  lugares  franceses  clasificados  como
patrimonio mundial.
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 Descubrir a asociación Classes non fumeurs.

 Coñecer o Tour de France.

Léxico

 Os alimentos: les gâteaux, les pizzas, un kg de bonbons, les céréales…

 Os sentimentos: la haine, la douleur, la peur, l’admiration…

 Os valores do deporte: le fair-play, le respect, la tolérance…

 Os beneficios do deporte: la souplesse, l’agilité, les réflexes…

Gramática

 Os pronomes demostrativos: ce qui/ce que  + verbe :  Ce qui te fait plaisir
c’est… ;  celui,  ceux,  celle,  celles qui/que + verbe :  Je préfère celles que tu
achètes ; celui, ceux, celle, celles de/d’/du/des + nom : Ceux de l’Angleterre.

 Os  adxectivos  indefinidos  e  os  pronomes  indefinidos:  Je  fais  du  sport
chaque jour. Chacun de ces sportifs a gagné une médaille.

 A exclamación: quel(s)/quelle(s) + adjectif + nom : Quel gentil chien ! Quels
beaux livres !

 Que/qu’ + phrase + : Que je suis content !

Fonética

 A pronunciación do s ao final de palabra e a liaison co s e as palabras que o
seguen.

Procedementos

Reflexión sobre a linguaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Utilización autónoma de diversos tipos de recursos (dicionarios, internet,...)
para reforzar a aprendizaxe.

 Uso  de  estratexias  para  a  autocorrección  e  a  autoavaliación  co  fin
de facer a progresión na aprendizaxe o máis eficaz posible.

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.

 Valorar o traballo colaborativo como fonte de riqueza persoal.
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Bloque IV: Dimensión social e cultural

Conceptos

 Encontro cunha campioa olímpica.

 Os valores do deporte.

 A UNESCO algúns lugares franceses patrimonio mundial.

 O Tour de Francia.

 A asociación francesa Classes non Fumeurs.

Actitudes

 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.

 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.

 Mostrar respecto e tolerancia cos erros dos compañeiros.

 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación
e a escritura.

 Comparar as respostas entre compañeiros para sacar o mellor de cada un.

 Animarse e comprometerse a pensar e falar en francés.

 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte
de información e aprendizaxe.

 Estar  motivado  para  a  aprendizaxe  dunha  nova  lingua  co  fin
de comunicarse e expresarse.

 Ter ganas de pronunciar o máis correctamente posible.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser capaz de comprender os documentos orais e escritos propostos na unidade e
falar deles.

2. Saber expresar oralmente e por escrito os estados físicos e de ánimo.

3. Poder explicar oralmente e por escrito o que hai que facer para estar en forma.

4. Ser  capaz  de  expresar  oralmente  e  por  escrito  os  valores  e  os  beneficios  do
deporte.

5. Saber expresar os sentimentos oralmente e por escrito.
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6. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade fronte ao descubrimento da vida
dun deportista.

7. Ter adquirido coñecementos sobre a UNESCO e sobre algúns lugares franceses e
españois clasificados como patrimonio mundial.

8. Saber utilizar o vocabulario dos alimentos, sentimentos, partes do corpo, valores,
beneficios do deporte.

9. Controlar  os  puntos  gramaticais  estudados:  os  pronomes  demostrativos,os
adxectivos e os pronomes indefinidos, a exclamación, o participio de pasado.

10. Ter adquirido os coñecementos sobre o Tour de Francia.

11.Mostrar unha actitude positiva e curiosa por coñecer a asociación  Classes non
fumeurs e ser capaz de falar dos problemas do tabaco.

12.Saber pronunciar o s final de palabra e facer a liaison entre o s e as palabrasque o
seguen.

13.Ter  adquirido  coñecementos  sobre  as  razóns  que  hai  para  que  lle  guste
o windsurf.

14.Dominar o uso do imperativo oralmente e por escrito.

UNIDADE 2 - UN MONDE DE COMMUNICATION

OBXECTIVOS

1. Comprender  os  documentos orais  e  escritos  propostos  na  unidade e  falar  dos
temas abordados.

2. Expresar a súa opinión sobre o telexornal e falar da televisión.

3. Expresar a causa.

4. Expresar a finalidade.

5. Expresar a hipótese.

6. Dar e pedir consellos.

7. Descubrir as xornadas mundiais sen teléfono móbil.

8. Coñecer a gruta de Lascaux.

9. Aprender o vocabulario da televisión, da internet e do correo electrónico.

10.Falar de publicidade.
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11.Coñecer a formación e o uso do condicional e revisar o pretérito imperfecto.

12.Pronunciar e escribir as palabras homófonas.

CONTIDOS

Bloque I: Escoitar, falar e conversar

Procedementos

Escoitar

 Audición dun documento audio que presenta as opinións sobre o telexornal
de tres adolescentes.

 Audición e resposta ás preguntas das actividades.

 Audición dun documento audio que fala dos programas de televisión.

 Audición  das  respostas  de  tres  alumnos  do  Lycée  Montaigne
á pregunta Que ferais-tu si tu ne pouvais pas regarder la télévision?

 Audición dun cómic.

 Audición de consellos.

 Audición dun documento sobre as xornadas mundiais sen teléfono móbil.

 Audición de preguntas propostas  polo  profesor  e  os  alumnos durante  as
clases.

Falar e conversar

 Respostas  orais  a  preguntas  das  actividades  do  libro  do  alumno
e do caderno de exercicios.

 Intercambios  comunicativos  por  parellas  ou  en  grupo  sobre  os  temas
estudados.

 Exposicións orais a partir das actividades propostas.

 Observación de fotografías e resposta ás preguntas.

 Redacción de frases orais que expresan opinións.

 Realización de frases para dar a súa opinión sobre o telexornal.

 Resposta de frases por quendas de palabra.

 Resposta  ás  8  preguntas  do  documento  das  Xornadas  mundiais
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e presentación á clase posterior.

 Preparación dun telexornal para os mozos.

Bloque II: ler e escribir

Procedementos

Ler

 Lectura das actividades propostas na unidade.

 Lectura das opinións dos adolescentes.

 Observación do cadro sobre a causa e a finalidade e dedución da regra.

 Lectura dun programa de televisión.

 Observación de fotografías e respostas ás cuestións.

 Lectura de opinións dos alumnos do Lycée Montaigne.

 Observación do cadro sobre a hipótese e o condicional e dedución da regra.

 Lectura dun cómic.

 Lectura dos consellos dados polos alumnos.

 Lectura do documento Journées mondiales sans téléphone portable.

 Lectura dun texto sobre a gruta de Lascaux.

Escribir

 Transformación de frases segundo un modelo.

 Resposta ás cuestións das actividades.

 Frases para rematar.

 Redacción de opinións sobre o telexornal.

 Realización de exercicios de asociación.

 Escritura de consellos.

 Escritura de palabras en linguaxe SMS.

 Ficha para completar sobre a gruta de Lascaux.
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 Frases para asociar.

 Conxugación de verbos en condicional.

 Redacción dun telexornal para mozos.

 Escritura de respostas para completar o cadro.

Bloque III: coñecemento da lingua

Conceptos

Coñecementos lingüísticos

Aspectos comunicativos

 Dar a súa opinión sobre os programas da televisión:  Les reality-show ça
détend, je regarde les infos tous les soirs. La politique, l’économie ça ne
m’intéresse pas.

 Coñecer  algunhas  emisións  de  televisión  francesas:  Une  famille  en  or,
Vivement dimanche, Le grand journal, Arte journal, Prêt à jeter, Solitaire…

 Dar consellos: Qu’est-ce que je devrais faire ? On ferait mieux de demander
le chemin.

 Descubrir as Journées mondiales sans téléphone portable: Ces journées ont
été lancées par un écrivain français de romans policiers…

 Visitar a gruta de Lascaux: La grotte de Lascaux est située en Aquitaine,
dans le département de la Dordogne.

Léxico 

 A televisión:  le débat, la série, les variétés, le film, le magazine, zapper, le
sport, l’art, …

 Os SMS: slt cav ?/Salut, ça va ?, dak/D’accord.

Gramática

 A causa: comme, parce que/qu’ + indicatif : Samedi, comme il pleuvait, je ne
suis pas sorti ; grâce à, à cause de + nom/pronom : j’ai réussi mon examen
grâce à toi.

 A finalidade: pour, afin de/d’ + infinitif : Je t’appelle pour t’inviter chez moi

 As hipóteses co presente e o futuro: si  + phrase à l’imparfait de l’indicatif +
phrase au conditionnel :  Si j’avais Internet, je naviguerais un peu tous les
soirs.

Conxugación 

 O condicional: radical du futur + terminaisons de l’imparfait : Je parlerais, tu
finirais, il prendrait, nous parlerions, vous finiriez, ils prendraient.
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Fonética

 As palabras homófonas.

Procedementos

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Utilización autónoma de diversos tipos de recursos (dicionarios, internet,...)
para reforzar a aprendizaxe.

 Uso  de  estratexias  para  a  autocorrección  e  a  autoavaliación  co  fin
de facer a progresión na aprendizaxe o máis eficaz posible.

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.

 Valorar o traballo colaborativo como fonte de riqueza persoal.

Bloque IV: Aspectos socioculturais

Conceptos

 Presentación das Journées mondiales sans téléphone portable.

 Descubrimento dalgunhas emisións de televisión francesas.

 Visita da gruta de Lascaux.

Actitudes

 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.

 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.

 Mostrar respecto e tolerancia cos erros dos compañeiros.

 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación
e a escritura.

 Comparar as respostas entre compañeiros para sacar o mellor de cada un.

 Animarse e comprometerse a pensar e falar en francés.

 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte
de información e aprendizaxe.
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 Estar  motivado  para  a  aprendizaxe  dunha  nova  lingua  co  fin
de comunicarse e expresarse.

 Ter ganas de pronunciar o máis correctamente posible.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser  capaz  de comprender  documentos de audio  e  escritos  que  traten  sobre  o
telexornal e emisións de televisión franceses.

2. Poder expresar a opinión sobre o telexornal e saber falar da televisión oralmente e
por escrito.

3. Saber  expresar  oralmente  e  por  escrito  a  causa  utilizando  as  expresións
correspondentes.

4. Saber  expresar  oralmente  e  por  escrito  a  finalidade  utilizando  as  expresións
correspondentes.

5. Saber  expresar  oralmente  e  por  escrito  a  hipótese  utilizando  as  expresións
correspondentes.

6. Poder dar e pedir consellos oralmente e por escrito.

7. Coñecer as Journées mondiales sans téléphone portable.

8. Mostrar interese por coñecer a gruta de Lascaux.

9. Dominar o vocabulario da televisión, da internet e do correo electrónico.

10.Ser capaz de falar da publicidade.

11.Dominar o uso do condicional e do imperfecto.

UNIDADE 3 - NOTRE GÉNÉRATION

OBXECTIVOS

1. Comprender documentos de audio e escritos sobre os compañeiros e sobre as
relacións dos adolescentes cos seus pais.

2. Describir  compañeiros,  as  súas  personalidades,  as  súas  calidades  e  os  seus
defectos.

3. Explicar as súas relacións cos seus pais.
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4. Expresar a oposición: mais, par contre, alors que/qu', tandis que/qu'.
5. Expresar a concesión: malgré + nom, bien que/qu' + subjonctif.
6. Expresar a finalidade: pour + infinitif, afin de/d' + infinitif; pour que/qu' + subjonctif,

afin que/qu' + subjonctif.
7. Falar dun mesmo.
8. Descubrir o Canal du Midi.
9. Aprender o vocabulario dos adxectivos para describir a personalidade, as calidades

e os defectos.
10.Aprender a formación e o uso do presente do subxuntivo.
11.Pronunciar o son [j] e recoñecer as diferentes grafías.

CONTIDOS

Bloque I: Escoitar, falar e conversar

Procedementos

Escoitar

 Audición de retratos dos membros dun grupo.
 Audición e repetición de frases.
 Audición de frases que expresan oposición.
 Audición de resultados dun test.
 Frases para completar e audición de respostas.
 Audición dun cómic.
 Audición dunha conversación e frases para completar.
 Audición dun documento sobre o Canal du Midi.
 Audición de preguntas propostas polo profesor e os alumnos durantea clase.

Falar e conversar

 Respostas  orais  a  preguntas  de  actividades  do  libro  do  alumno
e do caderno de exercicios.

 Intercambios  comunicativos  por  parellas  ou  en  grupo  sobre  os  temas
estudados.

 Exposicións orais a partir de actividades propostas.
 Observación de fotografías e resposta ás preguntas.
 Repetición de frases que expresan oposición.
 Explicación dos resultados dun test sobre as relacións adolescente/pais dos

compañeiros.
 Conxugación oral de verbos en presente do subxuntivo.
 Diálogo sobre as relacións cos pais.
 Exposición sobre o que gusta ou desgusta na vida.

Bloque II: ler e escribir

Procedementos

Ler
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 Lectura das actividades propostas na unidade.
 Lectura do retrato de cada membro dun grupo de compañeiros.
 Observación e lectura dos adxectivos para describir a personalidade.
 Observación e lectura dos nomes que expresan as calidades e os defectos.
 Observación e explicación dun cadro da oposición.
 Lectura do test sobre as relacións cos pais.
 Observación e explicación do cadro sobre o presente do subxuntivo.
 Observación e explicación do cadro sobre a concesión.
 Lectura dun cómic.
 Observación e dedución dun cadro sobre a finalidade.
 Lectura dun test de personalidade dun foro.
 Lectura dun texto sobre o Canal du Midi.

Escribir

 Escritura dunha listaxe de adxectivos para describir o carácter.
 Escritura de frases que expresan oposición.
 Construción de frases segundo un modelo.
 Redacción dun texto sobre un amigo.
 Conxugación de verbos en presente de subxuntivo a partir de infinitivos.
 Frases para completar.
 Redacción de frases que falan das relacións cos pais.
 Respostas ás preguntas das actividades.
 Frases para rematar.
 Conxugación de verbos en presente do subxuntivo.
 Construción de frases en presente do subxuntivo.
 Escritura de preguntas para un test.
 Realización de exercicios de asociación.
 Escritura de palabras para describir personaxes.
 Cadro para completar.
 Realización de listaxes para completar.
 Redacción dun resumo que expresa o que gusta e non gusta.

Bloque III: Coñecemento da lingua

Conceptos

Coñecementos lingüísticos

Aspectos comunicativos

 Describir os compañeiros, as súas personalidades, as calidades e defectos:
Elle écoute, elle console, elle conseille, elle trouve toujours une solution.  
Elle est généreuse, créative, coquette, rigolote…….

 Explicar as relacións cos pais: Tu traînes les pieds pour leur montrer que tu
n’es pas content. Bien que tu sois un peu déçu, tu ne leur en veux pas.

 Expresar a finalidade: Pauline pose des questions pour savoir ce qu’elle va
faire ce soir.

 Expresar a concesión: Le facteur ne porte pas de manteau bien qu’il fasse
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froid.
 Expresar  a  oposición:  Il  a  toujours  envie  de  faire  la  fête  tandis  que ses

copains aiment aussi se reposer.…
 Falar dun mesmo: mon caractère, mon lycée, mes copains, mes loisirs, mes

rêves, les bons moments, l’avenir.
 Visitar o  Canal du Midi:  Le Canal du Midi, inscrit sur la liste du patrimoine

mondial de l’Unesco en 1996…

Léxico 
 Os adxectivos  para describir  a  personalidade: aimable,  amusant,  coquet,

discret, gai, prudent, têtu, sociable… …
 As calidades e os defectos: l’amabilité, l’assurance, l’attention, la discrétion,

la gaieté, la générosité, la prudence, la superficialité……

Gramática
 A oposición: il est spontané et sociable mais trop têtu ; par contre, alors que,

tandis  que  :  il  est  amusant  par  contre,  ses  blagues  sont  parfois
ennuyeuses…

 A concesión: malgré + nom : Malgré le bruit tu continues à regarder le film ;
bien que +  subjonctif présent :  Bien que tu sois un peu déçu, tu ne lui en
veux pas.…

 A finalidade: pour/afin de + infinitif : Elle met la télé afin de regarder un film ;
pour que/afin que +  subjonctif présent :  Je te prête mon dictionnaire pour
que tu finisses la traduction.…

Conxugación
 O presente do subxuntivo.

Fonética
 As grafías do son [j]

Procedementos

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Uso autónomo de diversos tipos  de recursos (dicionarios,  internet,  etc...)
para reforzar a aprendizaxe.

 Uso  de  estratexias  para  a  autocorrección  e  a  autoavaliación  co  fin
de progresar na aprendizaxe da forma máis eficaz posible.

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.
 Valorar  o  traballo  colaborativo  en  equipo  como fonte  de  enriquecemento

persoal.

Bloque IV: Aspectos socioculturais

Conceptos

 As relacións pais /adolescentes en Francia.
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 Visita do Canal du Midi.

Actitudes

 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.
 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.
 Mostrar respecto e tolerancia cara aos erros dos compañeiros.
 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación

e a escritura.
 Comparar  as  respostas  coas dos  compañeiros  para  sacar  conclusións e

mellorar todos.
 Animarse e comprometerse a pensar e falar en francés.
 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte

e información e de aprendizaxe
 Estar  motivado  pola  aprendizaxe  do  francés  co  fin  de  comunicarse  e

expresarse nesta lingua.
 Desexar pronunciar o máis correctamente posible.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser capaz de comprender os documentos de audio e escritos propostos na unidade
e falar deles.

2. Poder describir, oralmente e por escrito, os compañeiros, as súas personalidades,
as calidades e mais os defectos.

3. Saber explicar as relacións cos pais oralmente e por escrito.
4. Saber expresar a finalidade utilizando as expresións correspondentes, oralmente e

por escrito.
5. Saber expresar a concesión utilizando as expresións correspondentes, oralmente e

por escrito.
6. Saber expresar a oposición utilizando as expresións correspondentes, oralmente e

por escrito.
7. Ser capaz de falar dun mesmo.
8. Demostrar os coñecementos do texto do Canal du Midi.
9. Dominar o vocabulario dos adxectivos para describir a personalidade, as calidades

e os defectos.
10.Controlar o uso do presente do subxuntivo.
11Saber pronunciar o son [j] e distinguir as diferentes grafías.

UNIDADE 4 - ADOS SOLIDAIRES

OBXECTIVOS

1. Comprender os documentos audio e escritos propostos na unidade e falar deles.
2. Descubrir e falar de actividades de voluntariado.
3. Coñecer obradoiros para mozos e falar das accións humanitarias.
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4. Aprender a expresar os desexos.
5. Descubrir os proxectos solidarios Bouge ta planète e falar diso
6. Visitar e coñecer o Mont Saint-Michel.
7. Aprender o vocabulario dos problemas sociais e humanos, accións solidarias e de

voluntariado, da auga e da enerxía.
8. Traballar as expresións necesarias para expresar a duración.
9. Traballar os pronomes interrogativos.
10.Revisar o presente de subxuntivo.
11.Revisar o apóstrofo.
12.Reflexionar sobre o problema da auga.
13.Traballar o documento sobre a campaña De l'énergie pour la vie.

CONTIDOS

Bloque I: Escoitar, falar e conversar.

Procedementos

Escoitar

 Audición dun documento audio sobre as experiencias como voluntarios de 4
mozos.

 Audición de frases que expresan a duración.
 Audición dunha conversación para traballar os pronomes interrogativos.
 Audición dos textos e de frases para completar cos pronomes interrogativos.
 Audición dun cómic.
 Audición do documento Bouge ta planète.
 Audición dun texto sobre o Mont Saint-Michel.
 Audición dunha conversación e frases para completar cun infinitivo ou cun

nome.
 Audición  de  preguntas  propostas  polo  profesor  e  os  alumnos  durante  a

clase.
 Audición de textos sobre a auga e a enerxía.

Falar e conversar

 Respostas  orais  a  preguntas  que  falan  sobre  as  actividades  do  libro  do
alumno e do caderno de exercicios.

 Intercambios  comunicativos  por  parella  ou  en  grupo  sobre  os  temas
estudados na unidade.

 Exposicións orais a partir das actividades propostas na unidade.
 Observación de fotografías e asociación cos textos.
 Respostas ás preguntas.
 Debate sobre unha eventual participación nun obradoiro de mozos.
 Diálogo sobre as cousas que lle gustaría cambiar nun instituto, na cidade, na

vida, no mundo.
 Exposición sobre unha acción voluntaria elixida por un grupo.

Bloque II: ler e escribir

104



Procedementos

Ler
 Lectura das actividades propostas na unidade.
 Observación e lectura do cadro sobre os problemas sociais e humanos.
 Lectura de testemuños de voluntarios.
 Observación dun cadro sobre a duración e dedución da regra.
 Lectura dun anuncio que presentan obradoiros de mozos voluntarios.
 Observación  do  cadro  dos  pronomes  interrogativos  e  dedución

da regra.
 Lectura dun cómic.
 Observación  dun  cadro  sobre  a  expresión  do  desexo  e  dedución

 da regra.
 Lectura do documento Bouge ta planète!
 Lectura na internet.
 Lectura do documento sobre Le Mont Saint-Michel.
 Lectura do documento Le problème de l'eau.
 Lectura do documento l'energie pour la vie.

Escribir

 Resposta ás preguntas das actividades.
 Escritura dos problemas máis destacables.
 Realización de exercicios de asociación.
 Transformación de frases segundo o modelo.
 Frases para completar.
 Escritura das vantaxes de ser voluntario.
 Escritura dun texto curto para o blog dun colexio.
 Construción de frases para asociar.
 Redacción dun resumo.
 Cadro para completar.
 Redacción  de frases que nomeen as  cousas que se  queren cambiar  no

instituto.
 Resposta con verdadeiro e falso a afirmacións.
 Realización  de  listaxes  dos  problemas  sociais  e  das  accións

de voluntariado.
 Textos para completar.
 Realización dunha ficha.

Bloque III: coñecemento da lingua

Conceptos

Coñecementos lingüísticos

Aspectos comunicativos

 Descubrir  as actividades de voluntariado:  aller  voir  des enfants  malades,

105



préparer  des  repas  pour  les  sans-logis,  protéger  la  nature,  collecter  des
fournitures scolaires pour les envoyer au tiers monde…

 Participar nun obradoiro de mozos: fouilles archéologiques, restauration  de
monuments,  sauvegarde  des  dauphins,  aménagement  de  sentiers   de
randonnée…

 Expresar os desexos:  Jean voudrait aller en ville. Je veux que tu viennes
m’aider.

 Descubrir o proxecto solidario  Bouge ta planète destinado aos voluntarios
adolescentes:  Bouge  ta  planète  est  une  action  d’éducation  au
développement proposée par l’ONG…

 Visitar o Mont Saint-Michel: le Mont Saint-Michel est le site touristique le plus
visité de Normandie…

Léxico

 Os problemas sociais  e  humanos :  la  faim dans le  monde,  le  travail  des
enfants,les animaux abandonnés, la disparition d’espèces animales……

 As accións solidarias e de voluntariado: recueillir des animaux abandonnés,
animer des ateliers, collecter des fournitures scolaires, rendre visite à des
personnes âgées……

Gramática

 Expresar  a  duración:  pour  indiquer  le  temps écoulé  :  depuis  + nome de
jours/semaines /mois… :  Je suis bénévole depuis un an. ;  il y a/cela fait  +
nome de jours/semaines/mois…  +  que/qu’  :  Cela fait  six mois que je vais
chez une  personne  âgée.  ;  pour  indiquer  le  point  de  départ  :  depuis  +
jour/mois/saison ; depuis + événement ; depuis que + verbe : Je m’occupe
d’eux depuis leur arrivée en France. Je suis bénévole depuis que je suis
entrée au lycée.

 Os pronomes interrogativos: lequel, lesquels, laquelle, lesquelles : Lequel de
ces stylos tu préfères ? ; quel/quelle/quels/quelles + être + nom : Quel est le
jour de ton anniversaire ?

 A expresión do desexo:  je  veux/je  voudrais/j’aimerais  + infinitif  :  Je veux
partir demain. ; je veux/je voudrais/j’aimerais + que + subjonctif : Je voudrais
que vous partiez demain.

Conxugación

 O presente de subxuntivo.

Fonética
 O apóstrofo.

Procedementos

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Uso autónomo de diversos tipos  de recursos (dicionarios,  internet,  etc...)
para reforzar a aprendizaxe.
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 Uso  de  estratexias  para  a  autocorrección  e  a  autoavaliación  co  fin
de progresar na aprendizaxe da forma máis eficaz posible.

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.
 Valorar  o  traballo  colaborativo  en  equipo  como fonte  de  enriquecemento

persoal.

Bloque IV: Aspectos socioculturais

Conceptos

 Descubrimento das actividades de voluntariado.
 Descubrimento dos proxectos solidarios  Bouge ta planète, 1 litre pour 10

litres, tournée mondiale de l'eau, Énergie pour la vie.
 Visita do Mont Saint-Michel.

Actitudes

 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.
 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.
 Mostrar respecto e tolerancia cara aos erros dos compañeiros.
 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación

e a escritura.
 Comparar  as  respostas  coas dos  compañeiros  para  sacar  conclusións e

mellorar todos.
 Animarse a pensar e falar en francés.
 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte

de información e de aprendizaxe.
 Estar  motivado  pola  aprendizaxe  do  francés  co  fin  de  comunicarse  e

expresarse nesta lingua.
 Desexar pronunciar o máis correctamente posible.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser capaz de comprender os documentos audio e escritos propostos na unidade
e falar deles.

2. Saber construír frases oralmente e por escrito sobre as actividades de voluntariado.
3. Ser capaz de falar dos obradoiros para mozos.
4. Saber expresar os desexos oralmente e por escrito.
5. Expresar  os  coñecementos  adquiridos  do  proxecto  solidario  Bouge  ta  planète

e falar diso.
6. Coñecer o Mont Saint-Michel.
7. Dominar o vocabulario dos problemas sociais e humanos, das accións solidarias e

de voluntariado, da auga e da enerxía.
8. Construír  frases  gramaticalmente  correctas  utilizando  as  expresións  necesarias

para expresar a duración, oralmente e por escrito.
9. Saber utilizar os pronomes interrogativos oralmente e por escrito.
10.Dominar o subxuntivo.
11.Saber apostrofar correctamente.
12.Mostrar unha actitude seria e madura para reflexionar sobre o problema da auga e
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aprender algúns datos importantes.
13.Ser  capaz  de  reflexionar  e  de  aprender  a  partir  dun  texto  dunha  campaña:  A
enerxía para a vida.

UNIDADE 5 - UN MONDE DE LOISIRS

OBXECTIVOS

1. Comprender  os  documentos audio  e escritos  sobre  actividades de tempo libre,
o cinema e as diferentes formas de expresión artísticas.

2. Describir as súas actividades preferidas e falar delas.
3. Falar do cinema.
4. Descubrir diferentes formas de expresión artística e aprender a falar delas.
5. Descubrir o blog dun adolescente.
6. Visitar o Château de Versailles.
7. Estudar  o  vocabulario  do  tempo  libre,  dos  xéneros  cinematográficos,  da  festa

e das expresións artísticas.
8. Aprender a expresar a restrición e a negación.
9. Aprender a colocar correctamente o adxectivo.
10.Traballar  e comprender a concordancia do participio de pasado con  être e con
avoir
11.Revisar o passé composé e a interrogación.
12.Reflexionar sobre as palabras homófonas.

CONTIDOS

Bloque I: Escoitar, falar e conversar

Procedementos

Escoitar

 Audición dun documento audio sobre actividades de tempo libre.
 Audición  e  transformación  de  frases  na  forma  negativa  para  traballar  a

negación con dous elementos.
 Audición dun test sobre o cinema.
 Audición de textos que describen os diferentes xéneros cinematográficos.
 Audición e repetición de explicacións gramaticais.
 Audición dun cómic.
 Audición dun texto que fala do blog dun adolescente.
 Audición dun documento sobre o Château de Versailles.
 Audición para completar as frases cos verbos.
 Audición das preguntas propostas  polo  profesor  e  os  alumnos durante  o

curso.

Falar e conversar

 Respostas orais a preguntas sobre as actividades do libro e do caderno.
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 Intercambios  comunicativos  por  parellas  ou  en  grupo  sobre  os  temas
estudados na unidade.

 Exposicións orais a partir das actividades propostas na unidade.
 Observación de fotografías e resposta a preguntas.
 Descrición das actividades preferidas dos mozos.
 Repetición de frases coas estruturas traballadas na unidade.
 Presentación dun proxecto sobre unha disciplina artística.
 Presentación do dico des loisirs.

Bloque II: ler e escribir

Procedementos

Ler

 Lectura das actividades propostas na unidade.
 Lectura dunha listaxe de actividades e de tempo libre.
 Lectura dun documento sobre as actividades de tempo libre e actividades

preferidas de tres mozos.
 Observación dun cadro de gramática sobre a negación.
 Observación dun cadro de gramática sobre a restrición.
 Lectura de textos que falan dos xéneros cinematográficos.
 Lectura dun cadro dos xéneros cinematográficos.
 Observación do cadro sobre o lugar do adxectivo e dedución da regra.
 Lectura dun cómic.
 Observación  do  cadro  sobre  a  concordancia  do  participio  de  pasado  e

dedución das regras de concordancia.
 Lectura do blog de Jennifer.
 Lectura na internet.
 Lectura sobre o Château de Versailles.

Escribir

 Resposta ás preguntas das actividades da unidade.
 Realización de exercicios de asociación.
 Redacción de 8 preguntas sobre un texto para facérllelas aos compañeiros.
 Redacción de frases negativas segundo un modelo.
 Transformación e construción de frases segundo un modelo.
 Descrición de actividades preferidas.
 Cadros de gramática para completar con frases.
 Asociación de nomes e de adxectivos.
 Redacción do resumo dunha historia.
 Respostas escritas segundo un modelo.
 Redacción sobre unha disciplina artística.
 Redacción de comentarios a partir dunha mensaxe.
 Realización dun cuestionario.
 Cadro sobre o Château de Versailles para completar.
 Frases para completar.
 Construción de frases para redactar un resumo.
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 Realización  de  listaxes  de  actividades  de  tempo  libre  e  dos  xéneros
cinematográficos.

 Realización dun dico des loisirs.

Bloque III: Coñecemento da lingua

Conceptos

Coñecementos lingüísticos

Aspectos comunicativos

 Describir as actividades preferidas e falar de ocio e tempo libre:  On va en
ville, on se balade. J’aime bien rester chez moi, mais je n’aime ni regarder la
télé ni les jeux vidéo. Je préfère bouquiner et les activités manuelles…

 Expresar a restrición: Il ne propose que du foot. Il n’y a que des magasins…
 Falar do cinema: L’action se déroule dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Ces films relatent une affaire criminelle. Ils créent l’illusion du mouvement
grâce à la technique de prise de vues…

 Falar  das  diferentes  formas  de  expresión  artística:  Nous  choisissons  la
discipline de la sculpture.

 Descubrir o blog dun adolescente: Salut, tu es sur le blog de Jennifer !
 Visitar o Château de Versailles: Situé au sud-ouest de Paris, le château de

Versailles est  l’une des plus belles réalisations de l’art  français du XVIIe
siècle…

Léxico 

 Actividades  de  tempo  libre:  aller  au  cinéma,  chatter,  discuter  avec  les
copains, écouter la radio, envoyer des SMS, faire des activités manuelles,
naviguer sur Internet, prendre un pot dans un fast-food, se balader en ville.…

 Os  xéneros  cinematográficos: la  comédie,  le  drame,  le  film  catastrophe,
d’animation, d’horreur, historique…

 As  disciplinas  artísticas:  la  sculpture,  le  chant,  le  théâtre,  la  danse,  la
peinture, la poterie, l’expression corporelle…

Gramática

 Expresar a restrición: ne/n’ + verbe + que/qu’ = seulement : Il n’y a que des
magasins = Il y a seulement des magasins.

 A negación de varios elementos: ne/n’ + ni + ni : Je n’aime ni le tennis ni le
karaté. ; ne/n’ pas + ni + ni : Je ne connais pas Paul, ni Nathalie, ni Marc.

 O  lugar  do  adxectivo:  avant  le  nom  :  bon,  mauvais,  grand,  petit,  gros,
jeune… ; après le nom : les adjectifs de couleur, de nationalité, les adjectifs
accompagnés  d’un  adverbe  long,  les  participes  passés,  de  formes
géométriques…

 A concordancia do participio pasado: avec le verbe avoir, avec le verbe être
et avec Combien de + nom + avoir + participe passé.

 As  palabras  interrogativas:  qui,  comment,  pourquoi,  quand,  où,
quel(s)/quelle(s).
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Conxugación

 O Passé composé con être e con avoir.

Fonética

 As palabras homófonas.
 A liaison dos adxectivos antepostos que rematan en -d ou en -s con nomes

que empezan por vogal ou h mudo.

Procedementos

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Uso autónomo de diversos tipos  de recursos (dicionarios,  internet,  etc...)
para reforzar a aprendizaxe.

 Uso  de  estratexias  para  a  autocorrección  e  a  autoavaliación  co  fin
de progresar na aprendizaxe da forma máis eficaz posible.

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.
 Valorar  o  traballo  colaborativo  en  equipo  como fonte  de  enriquecemento

persoal.

Bloque IV: Aspectos socioculturais

Conceptos
 Descubrimento do blog dunha adolescente.
 Visita ao Château de Versailles.

Actitudes
 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.
 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.
 Mostrar respecto e tolerancia cara aos erros dos compañeiros.
 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación

e a escritura.
 Comparar  as  respostas  coas dos  compañeiros  para  sacar  conclusións e

mellorar todos.
 Animarse e comprometerse a pensar e falar en francés.
 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte

de información e de aprendizaxe.
 Estar  motivado  pola  aprendizaxe  do  francés  co  fin  de  comunicarse  e

expresarse nesta lingua.
 Desexar pronunciar o máis correctamente posible.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser capaz de comprender os documentos audio e escritos propostos na unidade e
falar dos temas abordados.

2. Saber  describir,  oralmente  e  por  escrito,  as  actividades  de  ocio  e  tempo  libre
e falar das actividades preferidas.

3. Ser capaz de falar do cinema.
4. Demostrar  os  coñecementos  adquiridos  das  diferentes  formas  de  expresión

artística e falar diso.
5. Aprender palabras e expresións empregadas no blog dunha adolescente.
6. Coñecer o Château de Versailles.
7. Controlar  o  vocabulario  de  actividades  de  tempo  libre,  dos  xéneros

cinematográficos e coñecer as diferentes expresións artísticas.
8. Expresar oralmente e por escrito a restrición e a negación.
9. Construír frases colocando correctamente o adxectivo.
10.Dominar o uso do passé composé e as regras de concordancia con être e avoir.
11.Ser capaz de diferenciar as palabras homófonas.
12.Dominar o uso das palabras interrogativas.

UNIDADE 6 - ON VEUT SE FAIRE ENTENDRE!

OBXECTIVOS

1. Comprender  os  documentos  audio  e  escritos  sobre  as  peticións  e  as
reivindicacións dos mozos.

2. Aprender a falar co discurso indirecto co verbo introdutor en presente.
3. Dar a súa opinión sobre temas sociais.
4. Falar do que alguén dixo ou preguntou.
5. Expresar unha petición en imperativo.
6. Expresar peticións e reivindicacións.
7. Descubrir os petits bonheurs.
8. Visitar a cidade fortificada de Carcassonne.
9. Estudar o vocabulario dos temas de conversación.
10. Aprender a pronunciar o -d ao final de palabra.

CONTIDOS

Bloque I: Escoitar, falar e conversar

Procedementos

Escoitar

 Audición de diálogos.
 Audición  de  frases  en  discurso  indirecto  en  presente,  pasado,

e imperativo.
 Audición de peticións, reivindicacións de varios mozos.
 Audición dun cómic.
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 Audición do documento les petits bonheurs.
 Audición da canción Tout le bonheur du monde.
 Audición do documento sobre a cidade fortificada de Carcassonne.
 Audición  de  preguntas  propostas  polo  profesor  e  os  alumnos  durante  a

clase.

Falar e conversar

 Respostas orais ás preguntas sobre as actividades do libro e do caderno de
exercicios.

 Intercambios  comunicativos  por  parellas  ou  en  grupo  sobre  os  temas
estudados na unidade.

 Exposicións orais a partir das actividades propostas.
 Observación de fotografías e resposta ás preguntas.
 Comentarios sobre os seguintes temas: o consumo, os estudos, a saúde e o

medio.
 Expresión oral de peticións e de reivindicacións.
 Presentación de temas para o concurso de graffitis.
 Presentación dunha pancarta de reivindicacións.

Bloque II: ler e escribir

Procedementos

Ler

 Lectura das actividades propostas na unidade.
 Lectura dos testemuños do documento Vous avez la parole !
 Observación  dos  cadros  de  gramática  sobre  o  discurso  indirecto

en presente e en pasado e dedución das regras detransformación.
 Lectura das expresións necesarias para dicir unha afirmación, unha pregunta

e unha petición en imperativo.
 Lectura do documento sobre as peticións dos mozos.
 Lectura dun cómic.
 Lectura do documento Les petits bonheurs.
 Lectura na internet.
 Lectura do documento sobre a cidade fortificada de Carcassonne.

Escribir

 Respostas ás preguntas das actividades.
 Escritura de frases en discurso indirecto en presente, pasado e imperativo.
 Escritura de frases que expresan opinións sobre diversos temas.
 Frases para completar segundo un modelo.
 Redacción de seis peticións.
 Resposta a preguntas segundo un modelo.
 Escritura de seis temas para o concurso de graffitis.
 Texto dunha canción titulado Tout le bonheur du monde para completar.
 Redacción dos petits bonheurs.
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 Realización de exercicios de asociación.
 Realización dunha listaxe de temas de conversación.
 Escritura das cousas que quererías facer ou mellorar no teu instituto.
 Redacción de frases que expresan ideas para levar a cabo no mundo.
 Realización dunha pancarta reivindicativa sobre un tema elixido libremente.

Bloque III: coñecementos da lingua

Conceptos

Coñecementos lingüísticos

Aspectos comunicativos

 Dicir as palabras de alguén: Elle dit qu’elle se sent à l’aise dans son lycée.
Julie veut savoir pourquoi il y a tant de pollution.

 Facer peticións sobre temas sociais: Trouvez des vaccins contre toutes les
maladies ! Fermez les centrales nucléaires !

 Contar o que preguntou alguén: Il demande si tu veux venir chez nous.  Il
demande pourquoi il y a tant de pollution.

 Formular peticións e reivindicacións:  à vos parents, à vos professeurs, au
maire de votre ville, à vos gouvernants.

 Explicar o que dixo alguén (en presente e en futuro): Il a dit que tu ferais tes
devoirs avec lui. Il nous a dit que la classe gagnante irait au prochain festival
de la BD d’Angoulême.

 Descubrir os  petits bonheurs: Apprenons à regarder plutôt ce qui est beau
que ce qui est moche dans la vie !

 Visitar a cidade fortificada de Carcassonne: La ville fortifiée de Carcassonne,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997.

Léxico

 Os  temas  de  conversación:  la  santé,  la  politique,  l’environnement,  
les maladies, le sport…

 A cidade fortificada: le château, les remparts, la fortification…

Gramática

 O discurso indirecto: para transformar unha afirmación : il dit + que/qu’ ; para
transformar unha pregunta simple :   il  demande  +  si/s’  ;  para transformar
unha  pregunta  con  interrogativo  :  il  demande  +  mot  interrogatif  ;  para
transformar  unha pregunta con  Qu’est-ce  que/qu’/qui  :  il  demande  +  ce
que/qu’/qui.

 O discurso indirecto para dicir unha petición en imperativo: para transformar
unha petición en imperativo: il demande + de/d’ + infinitif.

 O discurso indirecto en pasado: para transformar unha frase en presente: il a
dit  que/qu’  +  imparfait  ;  para  transformar  unha  frase  en  futuro:  il  a  dit
que/qu’+ conditionnel.
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Fonética

 O -d final de palabra

Procedementos

Reflexión sobre a aprendizaxe

 Valorar  a  linguaxe  xestual  para  recibir  e  transmitir  informacións  e  como
elemento cultural da lingua estudada.

 Uso autónomo de diversos tipos  de recursos (dicionarios,  internet,  etc...)
para reforzar a aprendizaxe.

 Uso  de  estratexias  para  a  autocorrección  e  a  autoavaliación  co  fin
de progresar na aprendizaxe da forma máis eficaz posible.

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.
 Valorar  o  traballo  colaborativo  en  equipo  como fonte  de  enriquecemento

persoal.

Bloque IV: Aspectos socioculturais

Conceptos

 Coñecer a sección xuvenil de Amnistía Internacional.
 Coñecer a caravana studio-mobile.

Actitudes

 Participar activamente nas actividades propostas polo profesor e o libro.
 Valorar a limpeza e a ortografía do traballo escrito presentado na clase.
 Mostrar respecto e tolerancia cara aos erros dos compañeiros.
 Axudar  os  compañeiros  que  teñen  dificultades  coa  pronunciación

e a escritura.
 Comparar  as  respostas  coas dos  compañeiros  para  sacar  conclusións e

mellorar todos.
 Animarse e comprometerse a pensar e falar en francés.
 Valorar  os  documentos  e  as  actividades  propostas  como  fonte

de información e de aprendizaxe.
 Estar  motivado  pola  aprendizaxe  do  francés  co  fin  de  comunicarse  e

expresarse nesta lingua.
 Desexar pronunciar o máis correctamente posible.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ser capaz de comprender os documentos audio e escritos propostos na unidade e
falar dos temas abordados.

2. Controlar  o  discurso  indirecto  co  verbo  introdutor  en  presente,  oralmente
e por escrito.

3. Saber dar a súa opinión sobre os temas sociais, oralmente e por escrito.
4. Dominar o discurso indirecto en pasado, oralmente e por escrito.
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5. Saber formar o discurso indirecto a partir dunha petición en imperativo.
6. Ser capaz de expresar peticións e reivindicacións.
7. Valorar os coñecementos do texto Les petits bonheurs e saber falar diso.
8. Coñecer a cidade fortificada de Carcassonne e poder falar diso.
9. Controlar o vocabulario dos temas de conversación e saber falar diso.
10.Saber pronunciar correctamente o -d ao final de palabra.

CONTIDOS MÍNIMOS

Aspectos comunicativos

- Expresar sentimentos e desexos.
- Dar opinións e consellos
- Expresar a finalidade.
- Expresar a oposición.
- Falar de ocio e tempo libre.
- Expresar a restrición

Gramática - Reflexión sobre a lingua – Conxugación

- Os adxectivos e pronomes demostrativos.
- As hipóteses.
- O imperfecto e o pasado composto.
- O futuro.
- O condicional.
- O presente de subxuntivo.
- Os adxectivos e pronomes interrogativos.
- O discurso indirecto.

Léxico

- Os alimentos
- Os sentimentos: la haine, la douleur, la peur, l’admiration…
- O deporte …
- A personalidade
- Actividades de tempo libre.
- As disciplinas artísticas.

Aspectos socioculturais

- Xeografía de Francia.
- As festas francesas.

TEMPORALIZACIÓN  

A nosa programación en 4º ESO está composta por seis módulos o unidades mais o módulo
0,  que facilitan a ubicacion dos distintos elementos e a temporalizacion do proceso de
ensinanza /aprendizaxe.
O departamento decidiu traballar dous módulos/unidades por trimestre, (agás no primeiro
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trimestre, no que incluiremos tamén o módulo 0), o que nos permitirá traballar os contidos
dunha maneira mais exhaustiva e con mais material para obter os obxectivos fixados na
programación.

RECURSOS E MATERIAIS:

 Os recursos e materiais para 4º ESO é:

-O libro de texto: “En Spirale 4”. Ed. Oxford
-O caderno de exercicios (Cahier d'exercices): “En Spirale 4”. Ed. Oxford
- Un CD para traballar no ordenador.
- Un ordenador na aula
- Un proxector na aula

O  libro  do  alumno,  xunto  có  ordenador,  son  os  instrumentos  centrais;  presentan  os
contidos et permiten o acceso ás situacións reais de comunicación. Poñen en situación a
lingua a aprender e serven de referencia ao conxunto de actividades. 
O alumno traballará cun caderno persoal que utilizará para tomar notas do explicado da
clase, facer os exercicios de expresión escrita libre ou semi-libre, etc.
Os contidos presentados teñen numerosos soportes visuais (debuxos, fotografías, logos,
etc..) con funcións moi variadas. As fotos et os comics dalgúns dossiers son auténticos
coa finalidade de favorecer a motivación e provocar a fala en francés.

Podemos  dicir  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 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... 
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1º DE BACHARELATO

A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se
corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define O Marco Común
Europeo de Referencia para as linguas (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. 

Nesta programación presentamos os contidos nos cinco bloques da LOMCE onde
podemos relacionar  estándares de aprendizaxe  xunto  coa súa temporalización,  o
grao mínimo de consecución e os procedimentos e instrumentos de avaliación.

OBXECTIVOS

O Bacharelato  ten  como finalidade  proporcionar  ao  alumnado  formación,  madurez
intelectual  e  humana,  coñecementos  e  habilidades  que  lle  permitan  desenvolver
funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así
mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

Dende a matería de Francés Segunda lingua estranxeira contribuirase a alcanzar os
obxetivos de esta etapa seguintes:

- Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global,  e adquirir  unha
conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española,
europea e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos,
que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa
e favoreza a sustentabilidade.
-  Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.
-  Expresarse con fluidez e corrección en francés.
-  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.
- Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo. Participar
de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
A pertenza á Unión Europea, a mobilidade polos países que a compoñen,demanda
dun coñecemento de linguas que permita a comunicación entre as persoas dos países
membros  e  que  contribúa  a  desenvolver  a  cidadanía  europea  plurilingüe  e
multicultural.
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Na aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira vai predominar o carácter social e
instrumental das linguas; o logro por parte das alumnas e os alumnos da competencia
para  comunicarse  e  para  acceder  á  información  xeral,  a  datos  de  interese  máis
específicos, así como ao desenvolvemento de estratexias que lles permitan avanzar
na aprendizaxe das linguas de forma autónoma, ao longo da súa vida. 
O alumnado que accede ao bacharelato  xa  posúe un coñecemento  básico  dunha
segunda  lingua  estranxeira  que  lle  permite  participar  en  situacións  sinxelas  de
comunicación da vida cotiá. Nesta etapa ampliará esa capacidade para comunicarse,
consolidando as aprendizaxes e habilidades xa adquiridas e desenvolvendo outras
máis específicas, acordes coa súa idade, formación e intereses.

O  ensino  do  francés  2ª  lingua  nesta  etapa  terá  como  obxectivos  específicos  o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

-  Comprender  e  interpretar  a  información  global  e  informacións  específicas  con
dificultade progresiva, relativas a situacións habituais de comunicación, procedentes
dos  diferentes  medios  de  comunicación  audiovisuais  ou  emitidas  oralmente  en
relacións directas, acudindo a claves lingüísticas e non lingüísticas.
-  Comprender  as  informacións  de  carácter  xeral  e  específico,  contidas  en  textos
escritos  en  fontes  variadas,  de  progresiva  dificultade,  desenvolvendo  estratexias
persoais que axuden a acceder á información.
-  Expresarse  en  francés,  de  forma  oral  e  escrita,  en  situacións  da  vida  cotiá,
mostrando  interese  por  comprender  e  facerse  comprender,  así  como  recoñecer  e
empregar o ritmo e entoación propios da linguaestranxeira.
-Compoñer textos escritos, con dificultade progresiva e diversa intencionalidade.
-  Reflexionar sobre o funcionamento do francés na comunicación para mellorar as
producións propias e comprender as alleas.
- Coñecer e utilizar os elementos socioculturais, lingüísticos e non lingüísticos, que
incidan na mellora da comprensión e da expresión.
- Recoñecer e utilizar as estratexias adquiridas na aprendizaxe das outras linguas do
currículo para avanzar na aprendizaxe do francés, reflexionando sobre os procesos de
aprendizaxe.
-  Coñecer  algúns  dos  elementos  distintivos  da  cultura  e  historia  dos  países
francófonos.
- Preparar aos alumnos para as probas do “Delf”, un certificado de lingua francesa
reconocido a nivel internacional
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Bloque 1. Comprensión de textos orais

Estándares de aprendizaje Temporalización Contidos Procedimentos e 
instrumentos de avaliación

Grao mínimo de 
consecución de obxetivos

1- Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa e 
inferindo o que non se 
comprende mediante os 
propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas.

2- Capta os puntos principais 
e os detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou de 
viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións, 
solicitude de información.

3- Comprende, nunha 
conversa formal ou entrevista
na que participa, información 

Todo o curso

1º Trimestre

1º Trimestre

Tolerancia da comprensión 
parcial ou vaga nunha 
situación comunicativa, e 
conciencia da importancia de 
chegar a comprender textos 
orais sen precisar entender 
todos e cada un dos seus 
elementos.

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a 
el.

Situacións de comunicación 
real na aula sobre o ámbito 
educativo.

Identificar  o  sentido  xeral,  
e os detalles máis relevantes 
en textos orais breves ou de 
lonxitude media, transmitidos 
de viva voz ou por medios 
técnicos, e que traten de 
aspectos concretos de temas
xerais, sobre asuntos cotiáns 
ou sobre os propios intereses
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional.

Comprender  o  esencial  e  a
información relevante en 
situacións que impliquen a 
solicitude de información 
xeral 

Identificar  o  sentido  xeral,  
en textos orais breves que 
traten de aspectos concretos 
de temas xerais sobre os 

Interese e esforzo por 
comprender as situacións de 
comunicación no aula.

Comprensión de unha 
mensaxe moi sinxela que 
conteña instruccións.

Comprensión oral de datos 
relevantes do ámbito 
educativo.
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relevante sobre asuntos 
prácticos no ámbito educativo

4- Entende o que se di en 
transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas por 
exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes

5- Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, sobre diversos 
asuntos cotiáns ou de 
interese persoal, así como a 
expresión de sentimentos.

6- Identifica os aspectos máis
importantes e de p  r      o  g  r  a      m  as   
in  f      or  m  ativos,         d  o  c  um      e  n  tais,   
e  n  t  r      evistas         en t  e  l  e  visión, 
a  n  u      nc  i      os         p  u  b      l  i  c      i  t  arios         e p  r      o- 

2º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Estratexias de comprensión 
para as situacións de 
xestións cotidiáns: inferencia 
e formulación de hipóteses. 

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

Extractos de programas 
televisivos e de publicidade.

propios intereses nos 
ámbitos persoal e educativo

Entende o que se di en 
transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes), e os puntos 
principais e a información 
relevante.

Comprender   o   esencial   
en   conversas sinxelas, 
básicas e breves sobre 
argumentacións básicas, 
puntos de vista e opinións 
relativos a temas frecuentes 
estados de saúde, 
sensacións e sentimentos bá-
sicos.

Comprensión dos datos máis 
relevantes de programas 
televisivos e de publicidade.

Comprensión oral básica en 
situacións de xestións 
cotidiás.

Comprensión nunha 
conversación na que participa
sobre os intereses persoais e 
os sentimentos.

Comprensión dos datos máis 
relevantes de extractos 
televisivos moi sinxelos.
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gr  a  m      as de         e  n  t  r      ete  m  e      n  t  o.

Bloque 2. Produción de textos orais

Estándares de 
aprendizaje

Temporalización Contidos Criterios de avaliación Grao mínimo de 
consecución de 
obxetivos

Procedimentos e 
instrumentos de 
avaliación

1- Fai  
presentacións  
breves sobre 
aspectos concretos 
de temas 
educativos 

2- Toma parte en 
conversas formais 
ou entrevistas de 
carácter educativo 
ou ocupacional 

1º Trimestre

1º e 2º Trimestres

   Estratexias de produción oral 
ao longo de todo o curso:

   Adecuar o texto oral ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa.

   Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais, e a 
súa estrutura básica.

Traballarase a pronuncición, os
alumnos deber falar de xeito 
intelixible.

Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media e
de estrutura simple. 

Intercambiar información en 

Interese e esforzo 
expresarse en 
francés no aula.

Saber pedir 
instruccións dun 
xeito moi sinxelo.

a. PROCEDE

MENTOS

1. Observación do 
traballo realizado 
cada día, tanto oral 
como escrito así 
como o interese, 
motivación, 
participación e 
esforzo do alumno 
cara á materia, 
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pedindo instrucións 
ou solucións a 
problemas 
prácticos, e 
xustificando 
brevemente as súas
accións, opinións e 
plans.

3- Desenvólvese  
coa  suficiente  
eficacia en 
situacións que 
poden xurdir 
durante unha viaxe 
ou estadía noutros 
países por motivos 
persoais ou 
educativos 
(transporte, 
aloxamento, 
comidas, compras, 
estudos, relacións 
coas autoridades, 
saúde ou lecer)

4- Participa en 
conversas onde 
narra e describe 
feitos sinxelos 

2º e 3º Trimestres

Todo o curso

   Expresar a mensaxe con 
claridade e coherencia básica.

   Reaxustar a tarefa tras valorar 
as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles, 
compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.

Utilizar rutinas ou modelos 
comúns de interacción segundo
o tipo de situación de 
comunicacións 

Os alumnos poderán expor o 
conversar sobre os temas a 
seguir: educación, xestións 
cotiás, os intereses persoais e 
os sentimentos, o lecer e os 
medios de comunicación.

situacións de comunicación 
habituais usando  un  repertorio
de  expresións  frecuentes  no 
ámbito público así como na 
expresión básica dos 
sentimentos e os intereses 
persoais.

Dar  opinións e instrucións, 
describir e narrar 
acontecementos sinxelos, 
xustificar brevemente os 
motivos de accións, formular 
hipóteses, facer suxestións e 
argumentar de xeito sinxelo.

Producir  textos  de  extensión  
breve  ou media, tanto cara a 
cara como por teléfono ou por 
outros medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro e 
informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á 
situación, e utilizando as 
estratexias necesarias a 
comunicación.

Pode tomar parte 
nunha conversa moi
sinxela sobre o 
sistema educativo.

Pode facerse 
entender en 
situacións moi 
básicas de xestións 
cotidiás.

Pode participar 
nunha conversa 
sobre os intereses 
persoais e os 
sentimentos.

Pode falar dun xeito 
sinxelo sobre os 

tanto na aula como 
fora dela.

2. Revisión polo 
profesor das 
actividades e 
tarefas realizadas 
día a día.

3. Corrección dos 
erros cometidos 
polo alumnado, con 
una actitude 
positiva,  
motivándoo e 
premiando os seus 
acertos.

b. INSTRUMEN

TOS

1. Valoración da 
participación, da 
calidade da 
comprensión e da 
expresión oral.

2. Tarefas orais e 
escritas realizadas 
na aula o na casa.
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ocorridos no pasado
ou expresa 
brevemente plans 
de futuro; fai 
suxestións; pide e 
dá indicacións ou 
instrucións o trata 
os medios de 
comunicación.

medios de 
comunicación.

3. Probas 
obxectivas escritas 
para comprobar o 
seguimento da 
programación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estándares de aprendizaje Temporalización Contidos Procedimentos e 
instrumentos de avaliación

Grao mínimo de 
consecución de obxetivos

1- Identifica a información 
máis importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo.

2- Entende o sentido xeral e 
os puntos principais de 
anuncios e comunicacións 
sinxelos de carácter público, 
institucional ou corporativo.

Todo o curso

Todo o curso

Estratexias de comprensión 
ao longo de todo o curso:

Identificación  do  tipo  de  
lectura  demandado pola 
tarefa.

Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto.

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

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

Seguir  instrucións  e  
consignas  básicas, sinxelas 
e predicibles, de carácter 
público, institucional ou 
corporativo.

Entende un texto xornalístico
e anuncios e comunicacións 
sinxelas.

Identifica a información máis 
importante en instrucións 
sobre o uso de aparellos de 
uso habitual
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3- Identifica a información 
máis importante en 
instrucións sobre o uso de 
aparellos de uso habitual.

4-Identifica en lecturas 
adaptadas as liñas xerais do 
argumento, o carácter dos 
personaxes e as 
características do lugar e o 
tempo en que se 
desenvolven.

5- Comprende  
correspondencia  persoal, 
breve e sinxela, en calquera 
soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs.

6- Entende o esencial de 
correspondencia formal 
institucional ou comercial.

7- Entende  información  
específica  relevante en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 

1º Trimestre

Todo o curso

2º e 3º Trimestre

3º Trimestre

Todo o curso

elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais, e 
do coñecemento e 
experiencias noutras linguas.

Reformulación de hipóteses 
a partir da comprensión de 
novos elementos.

Recoñecemento  da  
estrutura  das  cartas 
formais. 

Os alumnos deberán 
comprender información 
relativa  á educación, 
xestións cotiás, os intereses 
persoais e os sentimentos, o 
lecer e os medios de 
comunicación así como 
coñecer os elementos da 
correspondencia formal ou o 
vocabulario específico das 
novas tecnoloxías.

Comprender información 
relevante textos descritivos 
ou narrativos breves e ben 
estruturados nos que se 
informa de acontecementos, 
se describen accións, 
persoas, obxectos e lugares, 
e se manifestan opinións con
expresións sinxelas, relativos
a experiencias e a 
coñecementos propios  da 
súa  idade e do seu

Recoñecer a estrutura das 
cartas formais

e comprender un repertorio 
elemental e básico de 
expresións fixas de 
confirmación ou denegación, 
obriga, coñecemento, 
necesidade e permiso 
utilizadas para a concesión 
dunha bolsa, a confirmación 
dun pedimento, a reserva 
dun ho- tel, etc.

Identificar a información 
esencial en textos, en 
formato impreso ou en 
soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou 

Comprende a información 
relevante de textos 
descritivos ou narrativos 
breves.

Comprende correspondencia
persoal  ou formal sinxela.
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consulta que conteñan 
mapas, fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións que 
axuden á comprensión.

media extensión, escri- tos 
nun rexistro formal, informal 
ou neutro, que traten asuntos
cotiáns, temas de interese ou
re- levantes para os propios 
estudos ou as ocupa- cións e
que conteñan estruturas 
frecuentes e un léxico xeral 
de uso común.

Bloque 4. Produción de textos escritos

Estándares de aprendizaje Temporalización Contidos Procedimentos e 
instrumentos de avaliación

Grao mínimo de 
consecución 

1- Escribe  correspondencia  
persoal,  en calquera 
formato, na que describe 
experiencias e sentimentos; 
narra, de forma lineal, 
actividades e experiencias 
presentes e pasadas; e 
intercambia información  e  
opinións  sobre  temas  
concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo

2º e 3º trimestre Planificación, execución e 
revisións de correspondencia

Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media .

Elaboración de un pequeño 
texto de correspondencia 
persoal.
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2- Completa un cuestionario 
con información persoal, 
educativa ou ocupacional.

3- Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios  
breves respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía.

4- Escribe correspondencia 
formal básica e breve, na que
pide ou dá información, ou 
solicita un servizo, 
respectando as  convencións 
formais  e  normas  de  
cortesía máis comúns neste 
tipo de textos.

5-Escribe,  nun  formato  
convencional, informes 
expositivos moi breves e 
sinxelos facendo breves 
descricións e narrando 

1º trimestre

1º trimestre

3º trimestre

Todo o curso

Cuestionarios sobre 
diferentes temas traballados

Elaboración de cartas formais
respectando a súa estrutura.

Elaboración de cartas formais
respectando a súa estrutura: 
remitente, cabeceira, lugar e 
data; asunto, saúdo á persoa 
destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura.

Elaboración  de  informes  
expositivos  elementais e 
breves, organizados nunha 
estrutura básica que inclúa 
unha introdución, o corpo do 

Completar documentos 
básicos nos que se solicite 
información persoal ou 
relativa aos seus estudos ou 
á súa formación.

Escribir mensaxes sinxelas e 
breves con información, 
instrucións e indicacións 
básicas e opinións sinxelas, 
relacionadas con actividades 
cotiás ou do seu interese.

Producir   correspondencia   
formal   para solicitar ou dar 
información relativa a bens e 
servizos.

Escribir textos de estrutura 
clara, breves ou de extensión
media, sobre asuntos cotiáns

Ser capaz der responder 
cuestionarios reais sobre 
estes temas.

Coñecemento da estructura 
básica da correspondencia.

Elaborar  correspondencia   
formal   para solicitar ou dar 
información a partir de 
modelos sinxelos e básicos

Elaboración dun breve 
informe expositivo cunha 
estructura esquemática 
sinxela.
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acontecementos seguindo 
unha estrutura esquemática 
moi sinxela.

informe e a conclusión. ou temas de interese persoal 
ou educativo, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
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.

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

Estándares de aprendizaje Temporalización Contidos Procedimentos e 
instrumentos de avaliación

Grao mínimo de 
consecución de obxetivos

1- Produce  léxico  e  estruturas 

básicas intelixibles   no oral e na
escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, 
etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa pa- tróns 

Todo o curso Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
básicos.

Expresarse e comunicar na 
aula coa suficiente fluidez 
para que poida seguirse sen 
moita dificultade o fío do 
discurso.

Utilizar  as  convencións  

Coñecemento dos patróns 
sonoros principais do francés.
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básicos de ritmo, entoación e
acentuación de palabras e 
frases

2- Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas 
básicas propias do francés 
no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e 
escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa 
respecto e interese polas 
diferenzas culturais.

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

4- Participa en proxectos  
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 

Todo o curso

Todo o curso

Todo o curso, principalmente 
as semanas onde se 
traballan os proxectos 
europeos e teñen lugar os 
encontros.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:

-Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas

-Achegamento aos hábitos e 
ás actividades de estudo, 
traballo e lecer nos países 
francófonos.

-Recoñecemento de 
aspectos culturais básicos 
que permitan comprender os 
países onde se fala francés.

ortográficas,  de puntuación 
e de formato de uso moi 
frecuente, en textos escritos 
en diferentes soportes.

Utilizar para a comprensión e
produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá, 
condicións de vida e 
contorno, relacións 
interpersoais, 
comportamento e 
convencións sociais.

Producir nas actividades da 
aula textos e inferir o 
significado probable de 
palabras ou frases que 
descoñece a partir das 
experiencias e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que 
coñece.

Participar  en  proxectos  nos
que se utilicen varias linguas,
tanto curriculares como 

Coñecemento dos aspectos 
socioculturais e 
sociolingúísticos básicos.
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evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que
posúe como persoa 
plurilingüe.

5- Comprende  e  comunica
o   propósito  solicitado  na
tarefa ou ligado a situacións
de  necesidade  da  aula
utilizando  adecuadamente
as  estruturas  sintáctico-
discursivas  e  o  léxico
necesarios,  propios  do  seu
nivel  escolar  suficientes
para  comunicar  con
eficacia.

Todo o curso

outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais.
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CONTIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS E 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Acompañando  aos  estándares  de  aprendizaxe  todo  o  longo  do  ano
incorporamos os contidos sintáctico discursivos e aspectos socioculturais que
se presentan para 1º de Bacharelato expostos a continuación e temporalizados
nos trimestres do curso.

1º Trimestre:

- Negación.
- Interrogación. 
- Expresión do tempo: presente; pasado; futuro, tempos verbais.
-  Expresión   da   existencia:  presentativos;  a  entidade (artigos,  sustantivos,
pronomes persoais, adxectivos e pronomes demostrativos; pronomes persoais
OD e OI, "en", "y"; proposicións adxectivais); a cualidade; a posesión.
- Sistema educativo. A educación secundaria e a universidade.
- A francofonía
- A organización administrativa de Francia.

2º Trimestre:

- Expresión do tempo: futuro.
- Modo subxuntivo e condicional.
- Expresión  da  cantidade  (fraccións, decimais, porcentaxes; artigos partiti- 
vos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao
- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination)
- Expresión do tempo: puntual,divisións, indicacións de tempo, duración 

anterioridade, posterioridade, secuenciación, simultaneidade,  frecuencia… 
- Intereses personales y sentimientos
- Gestiones cotidianas
- Os xoves franceses.
- O mundo laboral.

3º Trimestre:

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción, disxunción, oposición, causa, 
finalidade , comparación, consecuencia , condición e estilo indirecto. 

- Expresións idiomáticas.

- Uso de palabras de rexistro popular. Diferentes niveis de lingua.

-Os textos descriptivos, narrativos,expositivos e argumentativos; a súa 
utilización atendendo ás diferentes intencións comunicativas.
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- Actualidade

- Televisión

- As novas tecnoloxías

- As vacacións e as viaxes

METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES 

No Bacharelato, continúase o proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira co
obxectivo de que ao finalizar a etapa os alumnos 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. 
Os alumnos teñen que desenvolver a capacidade de interactuar nas situacións
do uso oral da lingua: escoitar, falar, conversar, así como ter unha competencia
escrita de expresión e compresión dun nivel básico pero cun vocabulario cada
vez máis amplo e axeitado para cada situación.

A  metodoloxía  incorpora  a  evolución  actual  da  didáctica  das  linguas
estranxeiras e tanto ela como os recursos utilizados son os mesmos ao longo
das tres avaliacións, razón pola cal presentámolo nun só apartado.

Nesta etapa os alumnos traballarán co material preparado polo  profesor, que
pode ser impreso, para traballar a parte escrita, ou documentos sonoros ou
audiovisuais para traballar a comprensión oral.  A lingua de comunicación na
aula será únicamente o francés, polo que os alumnos veranse en situacións
tamén  reais  de  comunicación  coa  profesora  e  entre  eles.  Tamén 
programaranse  exposicións  orais  dos  alumnos  para  animalos  a  presentar
oralmente un tema traballado previamente.

As posibilidades que ofrece Internet para o estudo da lingua estranxeira son
múltiples,  variadas e moi  amplas.  Aproveitarémolo para coñecer  páxinas de
estudo do idioma, para ampliar vocabulario ou traballar máis a gramática. Pero
tamén  para  estar  ao  corrente  da  actualidade  de  Francia  e  dos  países
francófonos. Os alumnos de bacharelato deben ter un coñecemento básico dos
países da lingua que están a estudar e da súa realidade.

Outra  posibilidade  que  nos  ofrece  Internet  é  a  comunicación  sinxela  con
falantes do idioma estudado. Os alumnos entraran posiblemente en contacto
cunha clase de estudantes de español e tamén enviarán correos electrónicos
para coñecer as rexións francesas e preparar así a súa exposición.

Con  esta  aproximación  á  realidade  dos  países  francófonos  enfróntase  ao
alumnado con mostras orais e escritas da lingua en condicións reais de uso.
Móstrase tamén esta 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
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desenvolver  estratexias  e  proporcionando  a  motivación  necesaria  para  a
aprendizaxe autónoma. 

Cos documentos preparados, tanto escritos como orais,  para a aprendizaxe
das linguas, facilítase aos alumnos a progresión e coñecemento da lingua a
diferentes  ritmos.  Os  exercicios  son  completos  e  variados  para  asegurar  a
atención a diversidade, que nesta etapa, na segunda lingua estranxeira pode
ser importante.

Deste  xeito,  cada  alumno  ao  seu  ritmo  ampliará  a  súa  competencia
comunicativa, obxectivo principal do curso.
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2º BACHARELATO - 2ª LINGUA ESTRANXEIRA

O Departamento imparte francés neste nivel como 2ª lingua estranxeira.
Os alumnos de fin de etapa presentan unhas características que potencian a
aprendizaxe ao máximo e teñen tamén un grao de madurez superior que lles
fai desenrolar estratexias e recursos propios, ademáis de adquirir unha maior
autonomía nol proceso.
 Contemplamos a materia lingüística requerida nos centros especializados para
a preparación ás acreditacións oficiais, como son as pruebas para o DELF:
DELF-CECR, niveis A2 y B1.

OBXECTIVOS

O ensino da lingua estranxeira en 2º de Bacharelato terá como obxectivo o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

1.Comprender  mensaxes  orais  e  escritas  da  lingua  estranxeira  relativos  ás
distintas situacións habituais de comunicación, así como aos distintos campos
de especialización.
2.Identificar a información global e os detalles máis relevantes de mensaxes
orais emitidas polos medios de comunicación.
3.Desenvolverse eficazmente en situacións habituais de comunicación oral e
nas  que  previsiblemente  poiden  atoparse  de  acordo  cas  súas  opcións
académicas.
4.Ver de forma comprensiva e autónoma textos cercanos as súas necesidades
e intereses con distintos  fines:  información,  adquisición  de coñecementos e
ocio.
5.Producir textos escritos de utilidade na vida cotidiá relacionados coas súas
necesidades e intereses respetando os rasgos básicos do código escrito.
6.Comprender diversos tipos de textos escritos de temática xeral e específica e
interpretalos críticamente utilizando estratexias de comprensión adecuadas ás
tareas requeridas, identificando os elementos esenciais do texto e captando a
súa función e organización discursiva.
7.  Ler  de  forma  autónoma  textos  con  fins  diversos  adecuados  aos  seus
intereses  e  necesidades,  valorando  a  lectura  como  fuente  de  información,
disfrute e lecer.
8. Utilizar os coñecimentos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para
falar  e  escribir  de  forma adecuada,  coherente  e  correcta,  para  comprender
textos  orais  e  escritos,  e  reflexionar  sobre  o  funcionamiento  da  lingua
estranxeira en situacións de comunicación.
9.Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación
como un dos medios para mellorar as produccións propias e comprender as
alleas.
10.Aplicar ao aprendizaxe da lingua estranxeira a experiencia previa nas outras
linguas e desenvolver as estratexias da aprendizaxe autónoma.
11.Coñecer os aspectos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua
estudiada para unha mellor comprensión e interpretación doutras culturas e
outras formas de coñecer a realidade.
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12.Valorar críticamente outros medios de organizar a experiencia, e estructurar
as  relacións  personais,  comprendendo  o  valor  relativo  das  convencións  e
normas culturais.   

CONTIDOS

Os  contidos  deste  curso  enmárcanse  rigurosamente  nos  catro  bloques
previstos pola LOE  para a aprendizaxe da lingua estranxeira:

- Escoitar, falar e conversar
- Ler e escribir
- Coñecemento da lingua
- Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural

Temos un único grupo que cursa francés como segunda lingua estranxeira,
pero algúns deles valoran a posibilidade de presentarse ao Selectivo co francés
como lingua estranxeira.
Neste nivel non se utilizará libro de texto: o profesor preparará o material para
os alumnos utilizando diferentes libros, publicacións, material propio, etc.
O  profesor  traballará  na  aula  a  competencia  comunicativa  no  idioma,  pero
tamén os diferentes tipos de textos, tendo sempre en conta a progresión nos
catro bloques de contidos.

UNIDADE 1

Bloques 1 e 2. Habilidades comunicativas.

Describir  unha persoa, as súas cualidades físicas e morais.
Expresar o acordo e o desacordo.
Persuadir a alguén.
Recomendar un filme.
Xustificarse e dar explicacións.
Lamentar ou sentir moito algo.
Elaborar unha reseña dun filme.
As TICs.
O mundo tecnóloxico.

Bloque 3. Reflexión sobre a lingua

Os adxectivos e pronomes persoais. 
A voz pasiva.
Os tempos compostos: repaso. Concordancia do "participe passé".
Vocabulario do cine e dos espectáculos.
Os neoloxismos e barbarismos nas TICs.
Expresións do tempo e da puntualidade.
O "irréel du présent". O potencial. A comparación irreal. 

135



Fonética

Rasgos dialectais e lingua coloquial. Le e fráxil.
As consonantes.

Bloque 4. Aspectos socioculturais

O cine francés. 
A "chanson" hoxe. 
Un barrio de artistas: "Montmartre".
A poesía slam.
O sentido do humor. Os humoristas franceses.

UNIDADE 2

Bloques 1 e 2. Habilidades comunicativas

Falar do consumismo, da publicidade.
O texto descriptivo e narrativo.
Recomendar un libro.
Expresar un consello.
Falar e denunciar as inxusticias. 
Expresar a indignación.
Falar das ONG e da acción humanitaria.
Manifestar a oposición.

Bloque3. Reflexión sobre a lingua

O participio presente e o adxetivo verbal.
A proposición subordinada relativa.
Os pronomes relativos.
O subxuntivo: usos e formas.
O discurso indirecto.
O comparativo e o superlativo.
As preposicións.
O tempo: adverbios, locucións.

Fonética

O h mudo e o h aspirado.
As vogais orais e nasais.
Variantes dialectais: Québec, Provenza, Champagne.

Bloque 4. Aspectos socioculturais

Os xoves franceses: hábitos. 
Dereitos e deberes da maioría de idade.
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O deporte e a sáude.
A realización persoal.A paz, a convivencia.
Respeto á diversidade.
A loita contra a violencia de xénero a través das páxinas webs do Goberno
francés.
Le Québec. La Normandie.
A 1ª e a 2º Guerra Mundial nas artes e nas letras.
A lectura. A crítica literaria. A reseña literaria.

UNIDADE 3

Bloques 1 e 2. Habilidades comunicativas

Falar da vida universitaria.
Expresar a inquietude e a duda.
Debatir a formación intelectual e as súas salidas. O mundo do traballo.
Tomar unha decisión.
Presentar unha cidade ou unha rexión.
Redactar un correo: rexistros formais.

Bloque 3. Reflexión sobre a lingua

As subordinadas causales, temporales, finales e consecutivas.
A expresión da hipótese.
Os préstamos e as palabras derivadas.
O imperativo.
O "passé simple": usos narrativos.

Fonética

A diérese
"Enchaînement" e rasgos orais do francés actual.

Bloque 4. Aspectos socioculturais

Preparar e representar unha entrevista de traballo.
Grandes museos de Francia: Orsay, Le Louvre, Quai Branly.
O Tour de Francia.
Gastronomía rápida das principais cidades.
Unha rexión: "Pays de la Loire".
A cortesía na vida francesa. Usos e costumes.
Ir estudar a Francia: - Elaborar un presuposto.

                      - Buscar unha habitación. 
                      - Pedir unha bolsa. 
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES

Aspectos comunicativos

- 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.
- Falar da vida universitaria.
- Elaborar un C.V. Falar do mundo do traballo.
- Redactar unha petición de empleo.
- Debatir a formación académica e as súas salidas.

Gramática - Reflexión sobre a lingua – Conxugación

- Os adxectivos e os pronomes persoais. 
- A voz pasiva.
- Os tempos compostos
- O discurso indirecto.
- O participio presente e o adxectivo verbal.
- A proposición subordinada relativa.
- Os pronomes relativos.
- O xerundio.
- O comparativo e o superlativo.
- O pasado simple.
- As subordinadas causales, temporales, finais e consecutivas.
- A expresión da hipótese.
- Os préstamos e palabras derivadas.

Aspectos socioculturais.

- Os estudos en Francia.
- Literatura: A crítica literaria.
- Elaborar un presuposto.
- O cinema francés.
- A literatura francesa.
- O traballo en Francia.

CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

  Dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe dunha lingua moderna e a
cantidade e variedade de actividades nas que terá que participar activamente o
alumno,  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
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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 dúas por avaliación, co
fin de 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.
Faráse en todos os niveis como mínimo unha proba oral.

A aplicación  das  técnicas  avaliadoras  terá  como finalidade  constatar  se  se
producen os feitos seguintes:

- Extraer a información global e informacións específicas de mensaxes orais
emitidas en contextos cotiáns sobre temas relacionados cos seus intereses e
estudos.

-  Extraer  informacións  globais  e  específicas  sobre  temas  traballados
previamente  en  textos  orais  que  presenten  apoio  visual,  procedentes  dos
medios de comunicación  sobre temas de carácter xeral ou relacionados cos
seus estudos específicos.

- Participar en intercambios comunicativos orais que respondan a situacións
habituais  producindo  un  discurso  comprensible  e  adecuado  á  situación  e
utilizando as estratexias necesarias para iniciar,  manter  e  facer progresar  a
comunicación.

- Expoñer de forma clara e coherente información sobre un tema proposto e
traballado  previamente,  propiciando  o  intercambio  de  opinións  na  aula,  así
como o respecto ás ideas alleas e ás normas de cortesía nun debate.

-  Extraer  a  información  contida  en  textos  escritos  de  diferente  tipo  e
procedentes de diversas fontes (xornais, revistas, libros, folletos) con axuda do
diccionario,  e  doutros  recursos.  Os  textos  tratarán  temas  relacionados  con
intereses do alumnado así como con textos académicos.

- Ler de maneira autónoma textos sinxelos con sentido completo sobre temas
relacionados  cos  seus  intereses,  facendo  uso  do  diccionario  e  doutros
materiais  de  consulta.  Realización  de  traballos  ou  sínteses  que  recollan  a
información obtida.

-  Redactar  textos  escritos  sinxelos  e  comprensibles  atendendo a diferentes
situacións habituais, respectando as convencións da lingua escrita e utilizando
os recursos necesarios de cohesión e coherencia.

- Recoñecer algúns dos factores socioculturais dos países en que se fala a
lingua obxeto de estudo, fuxindo de estereotipos e tópicos.

- Recoñecer e utilizar as habilidades e estratexias persoais que os axuden a

139



superar dificultades na comunicación e a progresar de maneira autónoma na
aprendizaxe da lingua estranxeira.

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.

TEMPORALIZACIÓN

En  2º  Bacharelato  contémplase  unha  unidade  por   trimestre.  Neste  nivel,
traballaranse bastantes exercicios relativos ás probas de acceso á universidade
para dar aos alumnos a oportunidade de presentarse a ela co francés como
lingua estranxeira.

RECURSOS E MATERIAIS

Recursos, materiais.

Internet:  vídeos  (anuncios,  campañas,  etc),  páxinas  Web  oficiais  (turismo,
educación, cultura). 
Fichas de actividades gramaticais. 
Libros de lectura emprestados polo profesor. 
DVD de cine  francés en préstamo.
Libros de lectura da biblioteca do centro. 
Diccionarios.
Xornais e revistas. 
Recetas de cociña. 
Guías turísticas. 
Folletos  varios  de  organismos  oficiais  franceses  (empleo,  orientación
educativa,etc.).
Arquivos de PAAU.
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4. METODOLOXÍA (2º ESO, 4º ESO, 2º BACHARELATO)

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 2º e 4º ESO plantexa como obxectivo principal a adquisición
dunha  competencia  comunicativa  en  todas  as  súas  vertentes:  gramatical,
discursiva, sociolingüística, estratéxica e sociocultural.
En 2º Bacharelato, continúase o proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira
en todas as súas vertentes tamén, co obxecto de que, ao finalizar, 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).
Os  exercicios  traballados  cos  alumnos  son  moi  completos  e  de  tipoloxía
variada  (orais,  escritos,  xogos,  videos,  música,  películas,  exercicios  en  .
Ofrecen un traballo sistemático cos contidos vistos nas unidades e reflicten a
evolución do alumno ao longo do curso.
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5.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN  DO  ALUMNADO.  PROCEDEMENTO  DE
AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN SETEMBRO

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.

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 dúas por avaliación, co
fin de 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.
Poderase facer en todos os niveis, como mínimo, unha proba oral.

A aplicación  das  técnicas  avaliadoras  terá  como finalidade  constatar  se  se
producen os feitos seguintes:

- Extracción de información global e específica de mensaxes orais procedentes
de diversas fontes e correspondentes a diferentes situacións comunicativas,
sobre  temas  familiares  para  o  alumno  ou  relacionados  con  aspectos
socioculturais próximos que non esixan coñecementos especializados.

-  Participación  en  diferentes  situacións  de  comunicación  oral,  utilizando  as
estratexias axeitadas para iniciar,  manter e facer progresar a comunicación,
producindo  un  discurso  comprensible  e  adaptado  ás  características  da
situación e á intención comunicativa.

- Extracción de información global e específica de textos escritos de diferentes
tipos  (despcriptivos,  narrativos,  argumentativos,  etc.),  procedentes  de fontes
variadas e adaptados a cada nivel.
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-  Elaboración  de  textos  atendendo  a  diferentes  intencións  comunicativas,
respectando  as  convencións  da  comunicación  escrita  e  empregando  os
elementos  que  aseguren  a  cohesión  e  coherencia  do  texto  para  que  sexa
facilmente comprensible para o lector.

-  Interés por  comprender  e facerse comprender  en diferentes situacións de
comunicación,  utilizando tódalas estratexias de comunicación e os  recursos
expresivos  para  superar  as  posibles  dificultades  de  comprensión  mutua,
aspirando á corrección semántica, fonética e morfosintáctica.

- Identificación e emprego de forma contextualizada dos rasgos socioculturais
do  mundo  francófono  para  unha  mellor  comprensión  e  producción  das
mensaxes en lingua francesa, e análise destes rasgos para comparalos coa
propia cultura.

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.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN NA E.S.O.

Este departamento considera que non é tan importante a perfección lingüística
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 probas
obxectivas que se realicen ao longo do curso, valoraremos moi positivamente
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
- 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
-  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  ós  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
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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

A  valoración  de  todos  estos  elementos  sumarase  con  todo  o  seu  peso
específico á das probas obxectivas. Na ESO avaliarase con un 70% os exames
realizados durante o trimestre, que serán un mínimo de dous, e o 30% restante
corresponderá  a  avaliación  de  todos  estos  aspectos  que  acabamos  de
mencionar.
Na sección bilingüe, os informes que a profesora desta materia faga sobre a
competencia  lingúística  dos  alumnos  na  súa  asignatura  repercutirán  na
calificación final de francés, podendo chegar a un 10% da nota.

Promoción:  Unha  vez  sumados  tódolos  parámetros  a  avaliar,  o  alumno
superará a asignatura cando alcance unha nota numérica de 5.

AVALIACIÓN NO  BACHARELATO

O feito de que o alumno coñeza os seus logros e sexa consciente dos seus
fallos, facilita a súa capacidade de corrección, de desenvolver as súas propias
estratexias e de actuar cunha maior autonomía ata chegar a autoavaliarse. 
A autoavaliación e a coavaliación, sobre todo para valorar algúns exercicios,
son aconsellables na medida de que os alumnos se poden sentir partícipes e
máis responsables da súa aprendizaxe. A coavaliación necesitaría establecer
uns  criterios  previos  no  grupo  para  valorar  as  producións cun baremo moi
sinxelo,  simplemente  “cualificar”  como  “excelente  -  correcto/a  -  regular  -
incorrecto/a  -  moi  incorrecto/a”:  a  forma  de  comunicar,  o  vocabulario,  a
gramática e a pronuncia, baseándose en matices como maior ou menor fluidez
no discurso, maior ou menor dependencia da lingua materna e variación en
léxico e expresións.
O obxectivo que se persegue é indicar tanto ao profesor como ao alumno en
qué punto da aprendizaxe se atopa.  

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN NO BACHARELATO

Avaliarase cun  70% as probas obxectivas realizadas durante o trimestre, que
serán un mínimo de dous, e o  30% restante corresponderá á valoración do
traballo  diario,  interese,  participación,  esforzo por  empregar o francés como
lingua de comunicación na aula, etc.
Os alumnos de segundo de Bacharelato farán,  ademáis,  probas obxectivas
similares ás do examen de selectividade para preparar esta proba.

Promoción:  Unha  vez  sumados  tódolos  parámetros  a  avaliar,  o  alumno
superará a asignatura cando alcance unha nota numérica de 5.
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PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN
SETEMBRO

Para esta proba  extraordinaria,  o Departamento preparará un examen que
recollerá, seguindo os modelos que se realizaron ao longo do ano escolar, os
principais  puntos  de  gramática  estudados  e,  en  canto  ao  vocabulario,  os
campos semánticos de acordo coa programación do curso.
En  xuño  darase  aos  alumnos  que  non  superaran  a  materia  traballo  para
preparala durante o verán, que poderá ser tido en conta polo departamento no
caso de estar ben feito e aproximarse o examen realizado ao aprobado.

6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Temporalización da avaliación do proceso: en cada reunión do departamentoe,
ademais, ao finalizar o curso cos resultados da avaliación ordinaria. 
Análise da metodoloxía empregada, dos libros de texto escollidos, do grao de
uso das TIC, da pertinencia da programación e, en particular,  dos contidos,
obxetivos, criterios, instrumentos  e procedementos de avaliación, así como
dos estándares de aprendizaxe avaliables cando proceda.

7.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DO FRANCÉS COMO MATERIA
PENDENTE

Os alumnos  coa  materia  pendente  que  neste  curso  estudan  francés  serán
avaliados polo seu profesor mediante a avaliación continua. De non superar
ésta,  terán  dereito  a  presentarse  á  proba  final  de  maio  que  fará  o
departamento.
Os alumnos que xa non cursan esta mateira realizarán dúas probas, unha a
metade do curso e unha proba final. Nesta última os alumnos presentaranse
soamente á parte que non teñan superada.
Entregaránse  fichas  de  exercicios  de  reforzo  co  fin  de  repasar  aquelas
estructuras que sexan obxecto de exame. Estas fichas serán devoltos polas
profesores aos alumnos unha vez correxidas para que poidan verificar o nivel
de coñecementos acadados. 

1º da ESO:

1ª proba no mes de febreiro: Unidades1, 2 e 3 de Motivés 1
2ª proba no mes de maio: Dossier 4, 5 e 6 de Motivés 1ou final

2º da ESO:

1ª proba no mes de febreiro: Dossier 0,1, 2 e 3 de Motivés 2 
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2ª proba no mes de maio: Dossier 4, 5 e 6 de Motivés 2 ou final

Unha  vez  realizados  e  correxidos  os  exames,  a  xefa  do  departamento
informará por escrito ao titor correspondente da nota obtida polos alumnos.

8.  ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE  LLE
PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS
NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS,  NO CASO DE
BACHARELATO

 O/a  estudante  poderá  acreditar  os  seus  coñecimentos  coas  diferentes
actividades da aula expostas a continuación:
- Comprender os documentos audio e escritos propostos nas unidades e falar
dos temas abordados. 
- Dominar todos os tempos verbais revisados. 
-Coñecer  os  adxectivos  e  pronomes  estudados  e  utilizalos  nas  súas
composicións e no seu discurso oral. 
- Coñecer os principais países francófonos e a organización administrativa de
Francia. 
- Saber explicar o sistema educativo español, oralmente e por escrito. 
- Coñocer a saber pronunciar os sons básicos da fonética francesa. 
- Extraer a información global e informacións específicas de mensaxes orais e
documentos escritos emitidas en contextos cotiáns sobre temas relacionados
cos seus intereses e estudos. 
-  Esforzo  por  mellorar  o  propio  discurso  introducindo frases cada vez máis
complexas,  como tamén os adverbios estudados, os participios presentes e
xerundios. 
- Utilización do discurso indirecto nas súas composicións e nas comunicacións
orais. 
- Expoñer de forma clara e coherente información sobre os xoves e o mundo
laboral propiciando o intercambio de opinións. 
- Saber redactar un correo electrónico e un Curriculum Vitae. 
-  Extraer  a  información  contida  en  textos  escritos  procedentes  de  diversas
fontes  (xornais,  revistas,  libros,  folletos)  con  axuda  do  dicionario  e  doutros
recursos sobre os temas da unidade. 
- Participar en intercambios comunicativos orais que respondan a situacións
habituais  producindo  un  discurso  comprensible  e  adecuado  á  situación  e
utilizando as estratexias necesarias para iniciar,  manter  e  facer progresar  a
comunicación. 
-  Recoñecimento  de diferentes  rexistros  da lingua e  utilización  de diferente
vocabulario ou construccións dependendo da situación. 
- Coñecer os diferentes tipos de texto e saber facer pequenas composicións
con diferentes intencións. 
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9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS 
OU COLECTIVAS COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS. 

Avaliación inicial de todas as destrezas do 15 de setembro ao 13 outubro. 

Ferramentas: «Écoutes», diálogos en parellas, test de comprensión escrita e
expresión escrita no caderno de exercicios, e, en 1º e 2º ESO, con Abalar, uso
das TIC. Serán actividades vinculadas á programación de aula.
Ademais se realiza  unha avaliación inicial colectiva. 

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 individuais 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
vinculadas cos contidos e as unidades programados, así como propostas de
ampliación.  

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.

10. 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 adecuadamente 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 oportunidades e os medios necesarios
para compensar os elementos e destrezas non adquiridos no seu momento. Ao
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mesmo tempo, procuramos prever novas fontes e materiais para satisfacer as
necesidades  de  ampliación  de  aquelas  alumnas  e  aqueles  alumnos  que
acaden máis rápidamente os obxectivos fixados.
Para  favorecer  o  tratamento  da diversidade,  propomos o  que parece ser  o
enfoque máis lóxico, é dicir, a diversificación.

1. Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas

a) Organización do espacio-clase e agrupamentos do alumnado segúndo:
• As actividades 
• Os intereses e as motivacións das alumnas e dos alumnos (reparto de tarefas
en traballos cooperativos, 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

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 estudio:
• Consulta:
 – Apéndice gramatical 
 – Léxico personalizado 
 – Diccionarios.
• Organización do traballo persoal:
– O caderno persoal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación,
síntesis gramaticais
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11. CONCRECIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS

Partimos da opinión de que os temas transversais deben encher a actividade
docente e estarán presentes 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 posible atopar distintos temas de 
transversalidade, e a súa vez un mesmo tema pode aparecer en varias 
unidades.
A  continuación  indicamos  algunhas  das  posibilidades  de  tratamento  destes
temas:

Educación para a convivencia  
Fórmulas de cortesía, relacións alumndo-profesorado, respeto aos demáis, fa-
milia, 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, heroes e heroínas.
Educación ambiental  
Importancia da natureza por si mesma e como elemento fundamental do noso
ocio, defensa do medio ambiente e dos animais.
Educación vial  
A educación como materia escolar
Educación para Europa  
Festas e calendarios,  cultura xeral,  símbolos da Unión Europea,  símbolos de
Francia.
Xustiza   
Defensa dos dereitos individuais e colectivos,  oposición cando estes resultan
danados
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,
turismo, cursos de idiomas no estranxeiro, préstamos culinarios e lingüíticos e,
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en fin, a unha visión global do mundo.
Xunto cos temas transversais, a interdisciplinariedade, a través da cal se fomenta
e se pon de manifesto 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).

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS I EXTRAESCOLARES 

  Chats e intercambio de correos electrónicos con alumnado francés da mesma
idade.
Se a oferta de obras é válida, teatro en francés.
Estudo, se se da o caso, de propostas de excursión ou intercambio escolar a
Francia.
Participación na exposición organizada pola biblioteca e o departamento de
Lingua castelá  e  literatura  sobre  a celebración  do centenario  de  Cervantes
(impacto na cultura francesa da obra de Cervantes).

Uso das TICS na clase de francés:

A utilización  das TICS no ensino  é  de gran utilidade;  estas  aproximan aos
alumnos dunha maneira moi sinxela e atractiva ao mundo francófono. Por isto,
o profesorado do departamento utilizámolas nas nosas clases. 
Continuamos có Proxecto Abalar: o centro dispón de ordenador e proxector en
cada unha das aulas de 2º ESO, así como de pizarra dixital. 
Tamén disponse de ordenador e proxector en tódalas aulas. Así traballarán no
só co libro dixital, senon tamén utilizarán:

-  As  webs  para  buscar  información  sobre  os  diferentes  aspectos  da
cultura francofona: cine, cocina ,deporte, moda, xeografía, 
-  O  seu  ordenador  para  revisar  contidos,  servíndonos  das  múltiples
posibilidades que nos ofrecen para traballar en línea.
- Vídeos e películas adaptados ao seu nivel.
-Xogos de léxico francés interactivos.

Trátase  de  mostrarlles  as  infinitas  posibilidades  que  as  novas  tecnoloxías
ponen  ao  seu  alcance,  espertando  a  súa  motivación  por  outra  forma  de
aprender.
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Proxecto lector:

En canto  ao  proxecto  lector,  o  departamento  pon  en  marcha actividades  e
intervencións 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 de 2º de ESO: Proporase aos alumnos unha lecturatrimestre,

pero ésta será voluntaria para os alumnos e valorada polos profesores.

b) No ámbito do departamento:
        

- Potenciar  a  biblioteca  como  centro  de  recursos  e  elemento
dinamizador  da  actividad   lectora,  fomentando  o  uso  dos  servicios
bibliotecarios, préstamos de libros, de DVD, uso de Internet, etc

O departamento colaborará tamén na elaboración do proxecto lingüístico e  do
plan de convivencia do centro.

13.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E
MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  EN
RELACIÓN  COS  RESULTADOS  ACADÉMICOS  E  PROCESOS
DE MELLORA

En cada reunión do departamento de xeito parcial  o departamento avalía a
programación  en  función  da  súa  observación  na  aula;  e  ao  finalizar  cada
avaliación,  e  tras  a  publicación  dos  resultados  pola  CCP,  o  departamento
reúnese e analiza os resultados globais na materia para avaliar a práctica de
aula, a consecución dos obxectivos e a adecuación tanto do programado como
das ferramentas e soportes usados.
Ao  finalizar  o  curso,  o  departamento  fai  a  síntese  dos  tres  documentos  e
analiza  os  aspectos  da  programación  que  poden  ser  revisados  básandose
tamén,  nos  traballos  previos  á  memoria  definitiva,  nos  diferentes  aspectos
observados na aula.

Mecanismos:

Listaxe  dos  erros  máis  comúns  en  todas  as  tarefas:  sintácticos,  de
comprensión  e  expresión  escritas  e  orais,  de  léxico,  de  habilidades
comunicativas e interacción, de destrezas no uso das TICs
Listaxe dos acertos en todas as tarefas nas mesmas destrezas.
Listaxe sistemática das actividades propostas polo libro de texto e polo caderno
de exercicios que non semellan adaptadas ao noso traballo de aula.
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Mellora:

O proceso  de  mellora  contempla  o  antedito:  trátase  de  revisar  e  avaliar  o
programado  en  relación  co  seguimento  da  programación  de  aula  e  cos
resultados académicos de xeito continuo. É inseparable da posta común entre
todos os membros do departamento das dificultades atopadas e dos logros
acadados: é necesario un intercambio permanente de propostas, de materiais
didácticos e de suxerencias  entre todo o profesorado.

Asdo.: María Fernández Martínez
Xefa de departamento
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