
Ficha resumo Programación de francés : 1ºBACH.

1. Estándares mínimos esixibles

B 1.-Comprensión de textos orais.
 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión  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 mensaxes, gravadas ou de viva 
voz, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente estruturada, sempre que
poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.  
SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, información relevante 
de carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo (datos persoais, 
intereses, preferencias, e gustos e proxectos persoais e académicos, coñecemento ou 
descoñecemento, acordo e desacordo, etc.). 
SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou centros educativos), e os puntos principais e a 
información relevante cando se lle fala directamente.
 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, opinións xustificadas sobre 
diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal. 
SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos ou do seu
interese nos ámbitos persoal e educativo.
 B2. Expresión de textos orais 
SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves sobre aspectos concretos de temas 
académicos sinxelos do seu interese e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema 
tratado.  
SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter académico ou ocupacional, 
sobre temas moi habituais nestes contextos, instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus puntos de vista, e xustificando brevemente as 
súas accións, opinións e plans. 
SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero 
predicibles 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), e utiliza estratexias de comunicación lingüísticas. 
SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia información e se expresan e xustifican opinións
brevemente; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado ou expresa brevemente plans de 
futuro.
 B3.Comprensión de textos escritos.
 SLEB3.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero informativo, 
en calquera soporte, breves e ben estruturados e que traten temas xerais e coñecidos ou traballados 
previamente, e capta as ideas principais de artigos divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e
un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do seu interese. 
SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións sinxelos de 
carácter público, institucional ou corporativo, que conteñan instrucións e indicacións de carácter 
previsible, claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal ou académico 
(por exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas) de convivencia no ámbito público e educativo. 
SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros 
en liña ou blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se 
intercambian información e opinións sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. SLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal institucional ou comercial sobre 



asuntos que poden xurdir, por exemplo, mentres organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, confirmación dun pedimento, reserva dun hotel, etc.). 
SLEB3.7. Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia
ou consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan 
mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos 
a materias académicas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos seus centros de 
interese.
 B4. Produción de textos escritos. 
SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e 
sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias presentes e pasadas. 
SLEB4.2. Completa un cuestionario con información persoal, académica ou ocupacional (nivel de 
estudos, materias que cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun 
curso ou solicitar un campamento de verán. 
SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que 
solicita e transmite información e opinións sinxelas, respectando as convencións e as normas de 
cortesía.  
SLEB4.5. Redacta  nun formato convencional, textos expositivos breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema académico, ou outros temas relacionados cos seus centros de 
interese,  facendo breves descricións e narrando acontecementos seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela (título, corpo do texto e, de ser o caso, e conclusión). 
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, evita 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  o léxico1 e as  estructuras sintáctico-discursivas 2seguintes.
1.-Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a aspectos culturais variados:  - Vida cotiá: 
alimentación (pratos e produtos típicos, costumes alimentarios, convencións sociais, horarios etc.); 
familia e amizades; actividades de lecer; viaxes e transportes;  saúde e educación; compras e 
actividades comerciais. -  Medios de comunicación: prensa, televisión, etc. - Vida escolar e futuro 
profesional - Expresar o punto de vista sobre asuntos relacionados cos seus centros de interese. - 
Servizos básicos. - Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis representativos. - Tecnoloxía: 
aparellos de uso cotián.  - Calquera outro que se considere centro de interese. 2.-Expresións fixas e 
enunciados fraseolóxicos básicos e moi habituais  Expresión de relacións lóxicas: conxunción; 
disxunción; oposición (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré, pourtant, tout de 
même); causa (puisque); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparación (plus…plus, 
moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (de telle manière que, de façon à ce que);
condición (si, même si + Indic.); estilo indirecto.  Relacións temporais (depuis, de… jusqu’à, 
lorsque, avant/après + Inf., au moment où, (à) chaque fois que).  Exclamación (Hélas!)   
Negación   Interrogación   Expresión do tempo: presente; pasado; futuro.  Expresión do   
aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois); habitual (de temps en temps, chaque, 
tous les); incoativo, terminativo.  Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (réussir à); 



posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain); necesidade; obriga/prohibición (défense de, 
défendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. à qq´un, donner la permission à qq’un de faire 
qqch); intención/desexo (penser/espérer + Inf,); condicional (conditionnel présent) ; cortesía.  
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.  Expresión da cantidade (fraccións, decimais, porcentaxes; 
artigos partitivos, 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 (dans nº jours); divisións (dans les années, quinzaine); 
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indicacións de tempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración (matinée, journée, soirée);  
secuenciación (premièrement, deuxièmement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia 
(tous/ toutes les…, généralement, quelquefois, rarement, presque jamais).   Expresión do modo 
(de cette manière, de cette façon là).

2.- Contidos mínimos esixibles:
O finalizar este curso, o alumno será capaz de expresarse con certa fluidez tanto oralmente como 
por escrito. Para elo, coñecerá e saberá utilizar correctamente os seguintes aspectos: 
Morfoloxía: 
- Pronomes persoais suxeito, “tónicos, COD, COI, relativos
- Verbos en presente, imperativo, passé composé, futuro, futuro próximo, pasado recente
- Artigos determinados, indeterminados, posesivos, demostrativos, partitivos
- A negación, interrogación, obriga, consellos, acordo /desacordo
- O xénero e o número
- O estilo indirecto
- Comparación e formación do superlativo
- Pronomes adverbiais de lugar, tempo, etc.
Léxico: 
- Saludos, presentacións
- Números
- Descricións
- Nacionalidades
- A escola, cores, a hora, actividades cotiáns e de lecer
- A familia, a casa, a roupa, a alimentación, as compras
- Profesións
- A cidade, medios de transporte, viaxe, o tempo
- O teléfono, as cartas
- A prensa, radio. Textos
Fonética: 
- Discriminción dos diferentes fonemas
- Enlaces
- Ritmo
- Fluidez

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.

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%


