
Ficha resumo Programación de francés : 1ºESO.

1. Estándares mínimos esixibles
B1. Comprensión de textos orais: 
SLEB1.1. Comprende preguntas básicas  sobre asuntos persoais ou educativos (nome, idade, 
enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se 
o necesita. 
SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas 
(números, datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e segue instrucións e 
consignas de aula. 
SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o 

tempo libre, ou a descrición moi básica dunha persoa. 
B2. Produción de textos orais: 
SLEB2.1. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala. 
SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece 
contacto social elemental, intercambia información moi básica, manifesta os seus gustos. 
SLEB2.5. Preséntase e da e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, 

preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas. 
B3.Comprensión de textos escritos: 
SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.  SLEB3.3. 
Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa 
idade. 
SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 
B.4. Produción de textos escritos: 
SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao seus 
datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 
SLEB4.4. Escribe mensaxes ou correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada.
 B.5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe: 
SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos.Produce con suficiente intelixibilidade léxico
escrito e oral básico relativo aos seguintes campos semánticos: Saúdos, material escolar, colexio: 
horarios, materias, o corpo, adxectivos , cores, roupa, casa,o tempo atmosférico, descrición física, 
obxectos persoais, familia, animais domésticos, días, meses, estacións, alimentos e bebidas, 
Números 1-30, lecer  e deporte, transportes. 
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en 
aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 
SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais. utilizando 
adecuadamente o léxico necesario e as estruturas sintáctico-discursivas  seguintes:  Expresión de 
relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidade 
(pour); comparación (plus, moins); explicativas (parce que).  Relacións temporais (avant, après).   
Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!)  Negación (ne/n’…pas). 



 Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, pourquoi, où; réponses 
(p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?).  Expresión do
tempo: presente. Verbos: s‘appeler,être, avoir, parler (e verbos da 1ª conxugación ) faire, aller, 
prendre, vouloir,devoir, savoir, pouvoir, boire, manger, venir. Comprensión oral e escrita do 
imperativo.  Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent).  Petición  (pouvoir 
: est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinction tu/vous).  Expresión da 
existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles définis, indéfinis, noms, 
pronoms personnels sujet (on), pronoms toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a 
posesión (adxectivos posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade 
(xénero e número dos adxectivos regulares).  Expresión da cantidade: (plurais regulares; números 
cardinais ata 2 cifras; primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo…)  Expresión do espazo (prépositions et adverbes 
de lieu avec villes et pays (en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 
provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville).  Expresión do tempo: puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le soir)) ; indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); 
secuenciación (à partir de + heure); frecuencia (d’habitude).   Expresión do modo (à / en + medios 
de transport). SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis,..) 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. 
 

2.- Contidos mínimos esixibles:
- Saúdos en situación vous e tu.
- Formas de presentarse e presentar outro.
- Verbos être/avoir /s'appeller/ -er
- Pronomes suxeitos.
 - Verbos pronominais.
- Numerais ata o 100
- Idades, nacionalidade, enderezo.
- Vocabulario da clase, artigos definidos e indefinidos.
- Días, meses, estacións.
- Negación.
- A familia.
- Os posesivos.
- Adxectivos para a descrición, cores.
- Roupa, profesións, transportes e os seus femininos.
- Preposición con transportes, cidades, países.
- Léxico propio da conversa telefónica.
- Instrumentos musicais e deportes.
- Jouer e faire coas actividades de lecer.
- A comparación. - Emocións e expresións.
- Fórmulas para convidar, aceitar e rechazar.
- Artigos partitivos. - Pronomes tónicos.
- « Quelle heure est-il ? ». - Horarios.
- Vocabulario das actividades quotiás: se lever, prendre son petit-déjeuner, etc.
- As partes do corpo.
 - Avoir mal à e algunhas doenzas comúns.
- Futur proche.
- Animais e cualidades.
- Vocabulario meteorolóxico.
 - Sensacións físicas.
- O Imperativo.
- Condicional de devoir, aimer e vouloir.



- Combien ? / combien de ?
- Expresións na tenda.
- Vocabulario da viaxe.

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 1ºESO 
-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%

Ficha resumo Programación de francés : 2ºESO.


