
Ficha resumo Programación de francés : 3ºESO.
1. Estándares mínimos esixibles
B1. Comprensión de textos orais 
SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de compresión global. 
SLEB1.2. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 
breves e articulados de maneira lenta e clara. 
SLEB1.3. 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 centros de 
estudos) nas que se utilicen estruturas sinxelas. 
SLEB1.4. 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. 
SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro de 
estudos), 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. 
B2. Produción de textos orais 
SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, relacionados con 
aspectos básicos dos seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas. 
SLEB2.2. Desenvólvese 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 lle repita ou repetir o dito.
 SLEB2.3. Participa en conversas informais breves, cara a cara e intercambia información e 
opinións de xeito sinxelo e breve, invitacións e ofrecementos, pídese e ofrécense cousas. 
B3.Comprensión de textos escritos 
SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi breves 
sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os
títulos constitúen gran parte da mensaxe. 
SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas. 
SLEB3.3. 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 desexos, plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 
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), na que se intercambia información, se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos e 
suxestións. 
SLEB4.2. 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). 
SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes relacionados con actividades e situacións da vida cotiá e do seu
interese, respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes. 
B.5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 
SLEB5.1. 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. 
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 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 o léxico e as estruturas sintáctico- discursivas necesarios, 
propios do seu nivel escolar e traballados previamente. Léxico básico relacionado cos seguintes 
ámbitos:  Léxico oral e escrito básico de uso común: identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades básicas da vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer 
e deporte; educación compras alimentación ; transporte, tempo meteorolóxico. vacacións; e estudo. 

 Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias, expresións sinxelas de gustos), e léxico sobre temas relacionados con 
contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do currículo.  Estruturas sintáctico- discursivas 
propias do francés: 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par contre); causa 
(comme); finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins que); consecuencia (donc); 
explicativas (parce que).  Relacións temporais (de... à, dans, il y a, en).   Exclamación (Oh là là! 
On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien sûr!).  Negación.  Interrogación  
(que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non 
plus).  Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: participes passés avec
les accords); futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais).   
Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, 
d’habitude); incoativo; terminativo (venir de + Inf.).  Expresión da modalidade: factualidade 
déclaratives);  ((tre capable de); posibilliade/probabilidade (peut-(tre); necesidade (avoir besoin de 
+ infinitif, il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, permiso demander); (avoir imperativo); 
(pouvoir , intención/desexo envie de) ; cortesía.  Expresión da existencia (presentativos); a 
entidade (articles, noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposicións 
adxectivais (qui/que)); a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ difficile à...); a posesión 
(adxectivos posesivos).   Expresión da cantidade: (números cardinais ata catro cifras; números 
ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres...); o grao. Expresión do espazo (prépositions 
et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).  
Expresión do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; en 
(année)); indicacións de tempo (après- demain, avant-hier, tout de suite); frecuencia (d’habitude, 
une/deux/... fois par...).  Expresión do modo. 

2.- CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES
- As nacionalidades e paises.
-Os pronomes relativos 
-Expresar opinións e sentimentos
 -Manifestar gustos e preferencias: o superlativo 
-Describir e caracterizar a alguén 
-Contar unha situación en pasado: o pasado composto 
-Vocabulario geográfico 
-Describir os momentos dunha acción
 –Expresar obligacións e prohibicións. 
–Os pronomes posesivos.
–Parler de projets au futur 
–Les pronoms démonstratifs 



–L' interrogation avec inversion 
–Parler des activités: lieux, activités Vocabulaire des vacances. 
–L impératif et la place des pronoms personnels. 
–Le pronom relatif où 
–Exprimer un souhait et donner un conseil: le conditionnel

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 3ºESO 
-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%


