
Ficha resumo Programación de francés : 4ºESO.

1. Estándares mínimos esixibles
 B1. Comprensión de textos orais 
SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión global, axustándoo ás 
necesidades da tarefa e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as experiencias doutras linguas. 
SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves, articulados de xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía, ou nun 
contestador automático), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 
SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que participa (por exemplo, 
nun centro de estudos), preguntas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, 
preferencias e gustos persoais e académicos, coñecemento ou
 descoñecemento, etc.), así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre 
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 
SLEB1.4. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de 
estudos), sempre que se fale amodo e con claridade. 
SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito.  
B2. Produción de textos orais 
SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a 
preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 
SLEB2.2. Participa en conversas informais breves e sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece contacto social básico, intercambia información e expresa
de xeito sinxelo opinións e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, 
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 
SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa
interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 
SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero suficiente nunha conversa formal ou nunha entrevista 
(por exemplo, para realizar un curso de verán), achegando información relevante, dando a súa 
opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma 
simple ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave, se o necesita. 
B3.Comprensión de textos escritos 
SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos breves, en 
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, 
as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da mensaxe. 
SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos de uso cotián. 
SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se fala de si 
mesmo/a;  descríbense persoas, obxectos, lugares e actividades; nárranse acontecementos presentes,
pasados e futuros. 



SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre unha bolsa para realizar un curso de 
idiomas). 
B.4. Produción de textos escritos 
SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social 
(por exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia información; se describen  
experiencias persoais; se fan e aceptan ofrecementos e suxestións e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, aos
seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital).
 B.5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 
SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 
SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que
posúe como persoa plurilingüe. 
SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, 
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, 
propios do seu nivel escolar e traballados previamente:  Expresión de relacións lóxicas: 
conxunción (non seulement…mais aussi); disxunción (ou bien); causa; finalidade; comparación; 
consecuencia (alors, donc).  Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, 
pendant que + Indic.).  Exclamación.  Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne… 
plus).  Interrogación (Quel, quelle, quels, quelles).  Expresión do tempo: presente (verbos  
irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur proche, futur simple), condicional 
(fórmulas de cortesía e consello).  Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + 
date), habitual (parfois, jamais), incoativo (futur proche), terminativo (passé récent).  Expresión 
da modalidade: factualidade; permiso; intención/desexo (j’aimerais beaucoup faire qqch.); cortesía. 

 Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía), pronomes persoais; 
pronomes persoais OD e OI, a posesión (adxectivos posesivos).  Expresión da cantidade: (plurais 
irregulares; números cardinais; números ordinais; artigos partitivos). Adverbios de cantidade.  
Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, direction, provenance, destination; pronome 
"y").  Expresión do tempo: indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois dernier); 
frecuencia (toujours, souvent, pas souvent, parfois, jamais). 

 Expresión do modo (Adv. de manière en –ment). 
 

2.- CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES.

-Falar de proxectos (o futuro)
 -Describir costumes do pasado (o imperfecto) 
-Vocabulario do instituto
 -Dar unha orde ou un consello 
-Expresa un desexo, unha obriga 
-O imperativo e o condicional -Facer comparacións (os comparativos) 
-Expresar a causa, a necesidade 
-Expresar sentimientos, emocións 



-Distinguir a causa e a finalidade
 -Contar en pasado
-Os tempos do indicativo: o presente, o futuro simple, o passé composé e o imperfecto

3.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Probas escritas No ensino secundario obrigatorio, realizaranse unha ou dúas probas escritas  por 
avaliación. Nestas probas avalianse dúas das competencias: expresión escrita e comprensión escrita.
As probas puntúanse sobre 10 e fan media entre elas. En total, a nota media dos exámenes escritos 
suporá un 30% da nota global de cada avaliación. A EE e a CE puntçuan sobre 25 como nos exames
DELF.
 
2. Probas orais. Van avaliar as competencias de expresión oral e comprensión oral. As cuestións 
desta proba oral realizada por trimestre serán similares ás traballadas na clase. Estas probas puntúan
sobre 25 CO e 25 EO , e a nota suporá un 30% da nota global de cada avaliación na ESO, e  en 
BACH. 3. Actitude. A nota de actitude en clase é o resultado do traballo realizado polo alumno en 
clase máis na casa e o seu comportamento. Puntúase sobre 10, e  supón un 10% da nota global.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Estes criterios responden a pregunta “Como correxir?” Cada 
pregunta da proba escrita ten asignado un valor que o alumnado coñecerá xa no momento do 
exame. Para a proba oral vaise valorar: a expresión, o contido expresado, a pronunciación e a 
fluidez.
En canto á actitude, penalízase con 0,25 a non entrega de exercicios, as , as faltas de respecto de 
cara os compañeiros e o profesorado. Tamén se pode premiar ao alumnado con + 0'25 cando este se 
ofrece voluntario na realización dalgunha tarefa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4ºESO 
-probas escritas: 60% Dividense da seguinte forma:
- 30% exame de contidos
- 15% exame exspresión escrita tipo DELF
- 15% exame comprensión escrita tipo DELF
-probas orais: 30% (15% comprensión oral, 15% expresión oral) -actitude: 10% 

1ºBACH./ 2ºBACH -probas escritas: 60% 
Dividense da seguinte forma:- 30% exame de contidos                                               
- 15% exame exspresión escrita tipo DELF
- 15% exame comprensión escrita tipo DELF
 -probas orais: 30% (15% comprensión oral, 15% expresión oral) -actitude: 10%

Este curso o departamento decidiu que aínda que sexa evaluación continua, sabemos que a terceira 
evaluación é decisiva para acadar os obxectivos do curso e, por tanto, calcular da seguinte maneira a
nota final: 
1ºAVALIACIÓN: 20%         2ª AVALIACIÓN: 30%        3ªAVALIACIÓN: 50%


