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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.    
A  lingua  é ou instrumento por excelencia da  aprendizaxe e da comunicación. Tanto  as  linguas  primeiras coma  as  linguas  extranxeiras 
forman parte  na  actualidade, e cada vez o  farán  máis nun futuro, da  bagaxe vital das  persoas  nun mundo en continua expansión no que, á 
vez, as relacións entre individuos, países, organismos e corporacións fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida na que esa bagaxe 
comprende diversos coñecementos, destrezas e actitudes en diversas linguas, é dicir un perfil plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor 
preparado para integrarse e participar nunha variedade de contextos e de situacións que supoñen un estímulo para o seu desenvolvemento, e 
mellores oportunidades, nos ámbitos persoal, público, educativo ou académico, ocupacional e profesional. 

 
En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para realizar ou acompañar accións con diversos propósitos, polo que o 
currículo básico incorpora o enfoque orientado á acción recollido no “Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas” e describe, en 
termos de actuación e tomando este Marco como base da devandita descrición, o que os estudantes deberán ser capaces de facer no idioma 
estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que, dada a súa idade e as súas características dependendo das distintas etapas 
educativas, terán oportunidade de actuar. As actividades de recepción, produción e interacción orais e escritas que conforman os Estándares 
de aprendizaxe avaliables no currículo básico integran tanto as diversas competencias comunicativas específicas, cuxa activación conxunta 
permite a realización desas actividades, como as competencias básicas xerais correspondentes a cada etapa. 
 

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase ao redor de actividades de lingua tal como estas descríbense no Marco 
Común Europeo de referencia para as Linguas: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Os contidos, 
criterios e estándares están organizados en catro grandes bloques que se corresponden coas actividades de lingua mencionadas, eixo dos 
ensinos da materia. 
Esta programación foi elaborada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 
 
 

⇨ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 

⇨ O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidades Autónoma de Galicia (DOG núm. 120, do 29 de xuño). 

⇨ Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se establecen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 
avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE núm. 25 de 29 de xaneiro) o currículo 
básico da Educación Secundaria Obligatoria e do Bacharelato. 

 

 
 Trátase dun centro de titularidade pública dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galicia.O centro foi inaugurado no curso 1980-1981 como instituto de Formación Profesional de As Pontes de García Rodríguez, logo 
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cambiaría de nome para I.E.S. As Pontes, ate que no ano 2003 (DOG 2-6-2003), pasa a chamarse IES Castro da Uz, nome que mantén na 

actualidade. 

 

En canto ao alumnado que se recibe, a maioría do alumnado de ESO procede do centro adscrito CEIP A Fraga, aínda que nos últimos anos 

estase recibindo alumnado de todos os centros de primaria da vila. Todo o alumnado procede de familias de clase socioeconómica media. 

 

Impártense os seguintes niveis educativos, que suman na actualidade 16 unidades e aproximadamente 160 alumnas e alumnos: 

 

• Educación Secundaria Obrigatoria 

• Ciclos formativos de grao medio: Sistemas microinformáticos e redes; Electromecánica de vehículos automóviles. 

• Ciclos formativos de grao superior:  Administración e finanzas. 

• Educación Secundaria para adultos: Módulo I, II, III e IV. 

• FP Básica da rama de Informática. 

 

O departamento de FRANCÉS está composto por Patricia Valdivieso Blanco, que imparte clases de francés en 1º, 2º E 3º de ESO e tamén 

imparte LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA en 1º ESO, COSO (comunicación e sociedade) no 1º curso de FPB e VALORES ÉTICOS 

en 2º ESO.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
A materia de Segunda Lingua Estranxeira Francés xoga un papel relevante para que os alumnos alcancen os obxectivos da etapa e 

adquiran as competencias clave:  

1. Comunicación lingüística. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística 

de maneira directa, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa 

xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseado no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. Agora ben, a achega da lingua estranxeira ao 

desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar e conversar, unha relevancia 

singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a 
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habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. Por outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras 

de funcionamento do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a adquisición desta competencia. 

2. A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), inducen e fortalecen  algúns aspectos  esenciais da 

formación das  persoas que resultan  fundamentais para a vida. Ou carácter dinámico da  lingua,  tamén está presente  na Competencia 

matemática e Competencias básicas en Ciencia eTecnoloxía (CMCT) e  outras áreas de  coñecemento,  ás que a  Lingua  Estranxeira 

pode  contribuír facilitando e  expandindo ou acceso a datos,  procedementos e técnicas de investigación,  facendo posible un intercambio  

máis directo e frutífero entre comunidades científicas, e propiciando a  construción  conxunta  do saber humano. 

3. Competencia dixital. As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) 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 dunha lingua estranxeira facilita o acceso á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de 

comunicarnos. Ademais, permite a comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios con mozos doutros lugares e, o 

que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. Así mesmo, na medida na 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 o seu uso 

cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. Ademais, estas ferramentas técnicas relacionadas coa selección, 

tratamento, organización, representación gráfica ou comunicación de información, adquiren un especial valor engadido cando se coñecen 

varias linguas estranxeiras, xa que unha parte substancial da información está en idiomas distintos do español. Neste sentido, a 

aprendizaxe doutras linguas coadyuva á adquisición de todo tipo de coñecementos, incluídos aqueles que constitúen o marco ideal para o 

desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. No contexto actual de evolución crecente 

da pandemia do coronavirus, é importantísimo o traballo desenvolvido a través da aula virtual, en liña co desenvolvemento desta 

competencia dixital. 

4. Competencias sociais e cívicas. A materia de Segunda Lingua Estranxeira Francés como segunda lingua é un bo vehículo para o 

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 comunicación e transmisión cultural e 

favorecen o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e 

de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, na materia de 

Segunda Lingua Estranxeira Francés 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 
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significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos e, en definitiva, favorécese aprender de e cos 

demais. 

5. Conciencia e expresións culturais. Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países nos que se fala e, por tanto, contribúe a adquirir a competencia artística e cultural ao propiciar unha aproximación a obras ou 

autores que contribuíron á creación artística. Igualmente, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia se se facilita a 

expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e se se favorecen os traballos 

creativos individuais e en grupo, como a realización e representación de simulacións e narracións. En definitiva, transmitir en lingua 

estranxeira o coñecemento e a apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións artísticas, contribuirá ao desenvolvemento 

desta competencia. 

6. Aprender a aprender. A partir da adquisición da linguaxe, este convértese en vehículo do pensamento humano, en instrumento para a 

interpretación e representación da realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe pois de maneira 

esencial ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender debido a que acrecenta a capacidade lingüística xeral 

conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a capacidade dos 

alumnos para interpretar ou representar a realidade e construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar 

sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender rentabilízase enormemente se se inclúen contidos 

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada alumno poida identificar como aprende mellor e que 

estratexias fanos máis eficaces. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia aprendizaxe 

que xa se iniciou en Educación Primaria pero que debe adquirir nesta etapa un grao maior de sistematización. O desenvolvemento de 

estratexias diversas para aprender a aprender prepara ao alumnado de forma progresiva á toma de decisións que favorecen a autonomía 

para utilizar e para seguir aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida. 

7. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da 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 toma de decisións na planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a 

iniciativa persoal. 
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3. OBXECTIVOS DA ESO: a educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles 

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 

razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir 

unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbera, na lingua cooficial da Comunidade 

Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia, propias e alleas, así como o patrimonio artístico e 

cultural.Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, 

o coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación 

e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 

como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

Esta materia contribúe sobre todo á consecución dos obxectivos a), b), c), d), e), g), i) e j). 
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4. OBXECTIVOS (O.). CONTIDOS (C.). CRITERIOS DE AVALIACIÓN (C.A.). ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLE (E.A.). COMPETENCIAS CLAVE (C.C.). TEMPORALIZACIÓN (T.). 

 
Os contidos da materia de francés 2ª lingua estranxeira están organizados en cinco bloques. Aqueles contidos e actividades correspondentes 

ós catro primeiros bloques (comprensión de textos orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos e produción de textos 

escritos) traballaranse dun xeito continuo, nos tres trimestres e en todas as unidades didácticas previstas. Aqueles correspondentes ó quinto 

bloque (a competencia comunicativa: coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe, elementos lingüísticos, sociolingüísticos 

e pragmáticos) son acumulativos: iranse introducindo de xeito secuenciado e o alumno deberá incorporalos na súa fala e na súa escrita 

reutilizándoos ó longo do curso e incluso en cursos posteriores. 

 

 

 

 

 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  

– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 

▪ B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á 
información persoal e pública moi básica (identificación 
persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións 
elementais relativas ao comportamento e actividades na 
aula. 

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou educativos 
(información básica de carácter persoal, solicitudes de 
enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre 
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita 
se o necesita. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

2º de ESO 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

baseadas no contexto; 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.  

– Identificación de palabras clave. 

– Adaptación da escoita á súa finalidade (global 
e/ou específica) 

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos.  

– Inferencia do significado probable das palabras 
ou das frases que descoñece, a partir do contexto 
e das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece á lingua 
estranxeira. 

▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións do dito. 

▪ B1.4. Memorización de expresións orais breves 
significativas (saúdos, despedidas, consignas de 
aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.). 

▪ B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación 
do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos 
verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto, e as experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 

▪ B1.3. Comprender o sentido global e as informacións 
específicas máis salientables de mensaxes orais sinxelas e 
moi básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir 
instrucións ou indicacións, identificar persoas que posúen 
algo, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico, 
etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se 
se fala moi amodo e con moita claridade. 

▪ B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e 
breves sobre temas cotiáns habituais e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito 
persoal e público moi elemental, sempre que se fale con 
lentitude, articulando de forma clara e comprensible. 

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas (datas, prezos, 
pequenas doenzas, etc.) e temas con que está moi 
familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información 
máis salientable de textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e 
comunicados, con estruturas previamente traballadas, 
léxico moi común relacionado con necesidades 
inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre 
que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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, a 
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, do destinatario e da 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención 

▪ B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas moi básicas 
relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e facerse 

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por 
utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para 
pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

comunicativa 

 

– Execución: 

– Percepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados 
e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 
texto memorizados e traballados na clase 
previamente.  

entender. 

 

▪ B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si 
mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, datas e 
cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un 
repertorio básico de palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

▪ B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais 
e bens e servizos moi elementais, utilizando un repertorio 
moi básico de expresións moi sinxelas e habituais sobre 
estes datos. 

▪ SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de 
cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, 
despedidas, agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse entender, e fai e 
responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social 
diaria e do tempo libre, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas coa xestión e transaccións moi sinxelas 
relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá 
información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e 
o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

– Uso da lingua materna ou "estranxeirizar" 
palabras da lingua meta.  

– Petición de axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalización de obxectos, uso de deícticos 
ou realización de accións que aclaran o 
significado.  

– Uso de linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal).  

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas para comprender e facerse 
comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación: 
chegada e saída do centro docente, conversa 
telefónica, compravenda e outras, igualmente cotiás 
moi básicas. 

▪ SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi 
básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha 
actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e 
dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de 
bens e servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.), en conversas moi 
básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de 
tarefa e o tema, a partir da información superficial: 
imaxes, organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paratextuais, e do 
coñecemento e as experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

▪ B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e expresións 
orais coñecidas. 

 

 

 

 

▪ B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, 
aos títulos e a outras informacións visuais, aos 
coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación 
de comunicación, e aos transferidos desde as linguas que 
coñece), identificando a información máis importante e 
deducindo o significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 

▪ B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender 
avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles e 
traballadas previamente, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

▪ B3.3. Comprender información relevante e previsible en 
textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 
conectores moi básicos e relativos a coñecementos e 
experiencias propias da súa idade. 

▪ B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás 
próximas onde se dan a coñecer bens se servizos ou 
acontecementos (anuncios publicitarios elementais, folletos, 
catálogos, invitacións, etc.), e con apoio visual cando teña 
certa dificultade. 

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados 
relativos a temas do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e 
consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC  

▪ SLEB3.3. Comprende información básica e moi sinxela 
de correspondencia persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e afeccións, 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo moi 
sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos como 
actividades escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., 
próximos á súa idade e á súa experiencia. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 
dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 

▪ B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos 
(elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e 
versión final) a partir de modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

▪ B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se 
solicite información persoal. 

▪ B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con 
información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 
inmediata. 

▪ SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa aos seus datos 
persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

modelos moi sinxelos de textos escritos, para 
elaborar os propios textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos curtos 
abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou a 
idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora volvo", 
"paréceme ben", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e 
básicos, cunha finalidade determinada propia da súa idade 
e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en 
soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

▪ SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas 
postais, felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativos a actividades presentes e a necesidades 
inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a 
partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de 
forma manuscrita como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos máis básicos.  

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na 
oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces 
para se facer entender. 

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para 
o seu nivel escolar. 

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos 
orais e escritos os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións 
interpersoais, comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas nos 
contextos respectivos. 

▪ B5.4. Producir 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. 

▪ B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 
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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.3. 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 linguas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 
vida elementais (vivenda); relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou escolares), comida, 
lecer, deportes, comportamentos proxémicos 
básicos, lugares máis habituais, etc.; e a 
costumes, valores e actitudes moi básicos e máis 
evidentes sobre aspectos propios da súa idade 
nos países onde se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

▪ B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos de devanditas funcións e os patróns discursivos de 
uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan 
traballados en clase previamente. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

cotiáns entre os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, 
os países e as comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura diferente á 
propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre as 
linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación 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 valorando as 
competencias que se posúen como persoa 
plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e 
sociais básicas propias da súa idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 
básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 
básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e 
advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento e 
a certeza. 

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, 
felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, 
moi básicos e traballados previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Contidos sintáctico-discursivos: 

 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (comme); finalidade (pour); comparación (le plus, le 

moins); consecuencia (alors); explicativas (parce que). 

• Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 

• Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 

• Negación (pas de, rien). 

• Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 

• Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado (passé composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur 

proche). Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

• Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 

• Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade (savoir); posibilliade/probabilidade (peut-être); necesidade (il faut); 

obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

• Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a posesión 

(adxectivos posesivos dun e de varios propietarios);a cualidade (formación regular e irregular dos adxectivos 

• Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios 

de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj, une boîte, un paquet, un kilo; o grao. 

• Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, distance, mouvement, direction, provenance (venir + 

contraction de), destination (aller + contraction à). 

• Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en 

ce moment); anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

• Expresión do modo 
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5. TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA (EN AMARELO), 

GRAO DE ADQUISICIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE PARA 2º ESO 

 

Francés 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe Temporali
zación 

(nº de 
sesións) 

Niveis de adquisición Procedementos e instrumentos 
de avaliación 

( traballo na clase e na Aula 
Virtual) 

(D) 
Deficie

nte 

(VA) 
En 

vías 
de 

adquisi
ción 

(A) 
Adquiri

do 

(E) 
Excele

nte 

Bloque 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou educativos (información 
básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a 
lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase 

 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas (datas, prezos, 
pequenas doenzas, etc.) e temas con que está moi 
familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis 
salientable de textos orais procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet, breves como instrucións e comunicados, con 
estruturas previamente traballadas, léxico moi común 
relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes 
moi habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar o dito. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas 
breves e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre temas 

Durante 
todo o 

    Observación 
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familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición moi básica dunha persoa, un 
obxecto ou un lugar, e estados de saúde, sensacións e 
sentimentos moi elementais. 

curso Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que 
teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Traballos en equipo 

Probas escritas 

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender, e fai e responde intelixiblemente preguntas 
sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da 
vida social diaria e do tempo libre, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 
 
 

Durante 
todo o 
curso 

 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose 
entender en situacións moi habituais relacionadas coa xestión e 
transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas, 
nas que pide e dá información sobre lugares, horarios, datas, 
prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade 
e o seu nivel escolar. 

Durante 
todo o 
curso 

 

     

 SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi 
básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, intercambiar información 
moi básica, manifestar os seus gustos, facer invitacións e 
ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir 
ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacións moi 
básicas para ir a un lugar. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 
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 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de bens e 
servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, 
maneira de chegar, etc.), en conversas moi básicas sobre 
temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e 
directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender 
e facerse entender. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a 
temas do seu interese. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e 
consignas básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 SLEB3.3. Comprende información básica e moi sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a e 
sobre sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas 
moi cotiáns e propios da súa idade. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo moi sinxelo, e 
con apoio visual, sobre temas coñecidos como actividades 
escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., próximos á súa 
idade e á súa experiencia. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 
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Traballo na Aula Virtual 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas  

Traballo na Aula Virtual 

  SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, 
felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en 
soporte dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades 
presentes e a necesidades inmediatas. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Traballo na Aula Virtual 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir 
dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión por outra 
para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, 
preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita como en 
formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

Durante 
todo o 
curso 

 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

Traballo na Aula Virtual 

 SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 
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. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

Traballo na Aula Virtual 

 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. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 
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 SLEB5.3. 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 
linguas. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

Probas escritas 

 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. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Chamadas de clase  

Exercicios 

Traballos individuais 

 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados 
previamente. 

Durante 
todo o 
curso 

    Observación 

Exercicios 

Traballo na Aula Virtual 
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6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Os procedementos de avaliación serán o traballo na aula, a realización de exercicios, o traballo na Aula Virtual e as probas oráis e 

escritas (estas poden incluir un apartado dedicado á destreza de comunicación oral). 

Traballo na clase e na casa: valorarase a participación significativa nos exercicios de gran grupo, as intervencións en lingua francesa,  así 

como a realización dos exercicios propostos. Tendo en conta que as tarefas son obrigatorias, a non realización das mesmas será penalizada 

cun 0 nesa tarefa, que descontará da nota final o que corresponda, segundo a aplicación das porcentaxes. Teráse moi en conta o interés do 

alumnado por superar os problemas de comprensión, as dificultades na pronunciación de fonemas propios da lingua francesa, así como a 

superación da vergüenza que supón a estos alumnos as intervencións en ligua extranxeira. 

Exame escrito: procuraremos facer máis de unha proba por avaliación, que tratará as destrezas traballadas na clase e na Aula Virtual. O 

exame obterá unha cualificación de 0 a 10. 

Sobre o resultado destas probas obteremos unha media aritmética. 

Exames de recuperación: Non se farán probas de recuperación, xa que a avaliación na materia de francés será continua. 

 

7. METODOLOXÍA 

 
A aprendizaxe é algo que se desenvolve “en espiral” -en boucle-. Por iso estaremos constantemente retomando, facendo lembrar, 

relacionando os coñecementos novos cos doutras linguas e doutras materias, repasando, comparando culturas e asegurándonos a asimilación 

das aprendizaxes que teñen lugar na aula, para poder construír día a día o ”savoir faire" dos alumnos.  

Procuraremos que os alumnos teñan presente, dende o primeiro día, que nas sesións de francés se lles vai requirir un comportamento e unha 

maneira de traballar específicos. Por exemplo, o respecto polas regras nos intercambios orais, o emprego das normas de politesse, ou a  

presentación do caderno seguindo as normas que lles procuramos a principio du curso.  

Na aula faremos actividades que integren funcións, estruturas, destrezas, é dicir que contemplaremos o desenvolvemento simultáneo da 

adquisición da lingua, da cultura e da reflexión sobre a aprendizaxe dos contidos con todos os elementos citados. Prestaremos atención ás 
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cinco destrezas fundamentais, tendo en conta a reflexión sobre a aprendizaxe e o desenvolvemento das estratexias necesarias para unha 

adquisición axeitada e o emprego da lingua estranxeira. Para que a aprendizaxe torne cada curso máis significativa e comprensiva, 

buscaremos traballar sobre temas que resultan atractivos para os rapaces de 12 a 16 años, así como a textos de contido interdisciplinario e 

intercultural que poñan en contacto as distintas ramas do saber.  

Traballaremos a competencia comunicativa expoñendo os alumnos a unha ampla diversidade de situacións, contextos e textos realistas, e 

mediante actividades que lles permitan interaccionar cos materiais, ben de maneira individual, ben con outros compañeiros, en parellas ou en 

grupos pequenos, coa finalidade de acadar unha situación máis auténtica para a práctica da comunicación. Tendo en conta a actual situación 

de pandemia pola Covid-19, respetaremos sempre a distancia de seguridade, e, cando a situación meteorolóxica o permita e os contidos a 

traballar o fagan oportuno, buscaremos saír ó exterior do pavillón. 

Traballaremos tamén estratexias que leven ós alumnos a ser autónomos e a aprender a aprender, para que sepan como aprender,como 

controlar conscientemente os erros, como comprobar o aprendido e como descubrir significados en francés partindo dos seus coñecementos 

previos das linguas. 

As tarefas ou actividades de aprendizaxe constituirán o núcleo da planificación didáctica, e nelas integraranse os obxectivos, os contidos e a 

avaliación, conformando unidades de programación. Estas as seguimos construindo ao longo do curso, xa que iste ano non imos contar 

tampouco con libro de texto, e elaboraremos o noso curso buscando os contidos e os recursos nas redes e subíndoos á Aula Virtual. Diste 

xeito incorporaremos as TIC de maneira habitual na práctica cotiá, xa que a Aula Virtual será o punto de referencia paraa aprendizaxe, anque 

tamén se potenciará o uso de páxinas web e aplicaciones que nos permitan acceder a información, así como elaborar recursos ou producir 

traballos de distintos tipos. Entre outros criterios, no deseño das actividades e tarefas teránse en conta os coñecementos previos, o tratamento 

integrado dos compoñentes lingüísticos, destrezas e estratexias, os logros finais que se pretenden conseguir e as posibilidades de adaptación 

á diversidade da aula, e faráse atención á procura de coñecementos culturais e sociais da cultura francesa, que axudarán ao alumno a 

conformar unha personalidade aberta e tolerante cara ao diferente. 

Os exercicios poderán ser propostos aos alumnos mediante fotocopias, ou a través da Aula Virtual, sempre con fecha tope de entrega (excepto 

nos casos de problemas técnicos reales, donde poderá ser ampliada a data) e terán un enfoque orientado á realización de tarefas e á 

resolución de problemas, sendo a profesora a orientadora, promotora e facilitadora do desenvolvemento competencial do alumnado. 

En resumen, a metodoloxía didáctica nesta etapa será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o 

cooperativo (cando sexa posible), así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 
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8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Iste ano seguimos utilizando na maioría das clases a Aula Virtual, onde imos subindo os contidos que iremos elaborando, ás veces tomando 

materiais dispersos na red, e outras veces propoñendo tarefas aos alumnos que nos sirven tamén para insenar na aula (por exemplo, 

elaboración de power points con léxico, ou traballos de búsqueda de información, lectura de libros en francés, etc). 

En ocasiones distribuiremos tamén fotocopias con exercicios e contidos de diverso tipo (gramática, comprensión lectora, lectura, ...). 

Utilizamos a pizarra dixital cando é pertinente, así como distintos libros en versión impresa ou dixital e recurriremos a menudo a páxinas que 

propoñen exercicios en liña. 

Para o alumnado de 2º de ESO, temos previsto continuar co proxecto da horta (potager), utilizando o vocabulario aprendido na aula referente 

ós vexetáis e prantas, actividade esta moi motivadora, onde os rapaces vense involucrados na posta en marcha dunha micro explotación 

agrícola. 

Ademáis, coincidindo con datas especiais (Nadal, Entroido, la Chandeleur, Saint-Valentin, la Journée des femmes, o Día do libro, la Journée 

pour la paix dans le Monde, o Día mundial do medio ambiente, e outras..) imos utilizar múltiples materiais, ás veces de tipo artístico, e otras 

procedentes do reciclaxe, para elaborar proxectos e actividades relacionados con istas commemoracións. 

Nos cursos 2º e 2º de ESO, seguimos organizando un intercambio cun centro francés sito na localidade de Arzacq-Arraziguet, no Pirineo. 

Actualmente estamos à procura de familias que poidan acoller aos 24 estudantes franceses que queren vira o noso país. Dende o 

departamento estamos preparando o proxecto EduExchanges en liña e presencial, de xeito que poidamos contar con recursos que nos faciliten 

ista tarea. 

9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
Avaliación continua / Avaliación final. 

A avaliación continua permite medir progresivamente as adquisicións e facer evolucionar a dinámica da aprendizaxe. Os conceptos 

gramaticais non se presentan como caixóns illados, senón que se van  imbricando na aprendizaxe mediante a súa inclusión lóxica e progresiva 

en función das necesidades lingüísticas do falante. Por iso non se prevén avaliacións illadas por bloques. Cada avaliación integra tanto os 

contidos novos, como os que xa se adquiriron, nun proceso de progresiva profundización e especialización, que vai desde o máis simple e 

cotián ata a consecución duns certos logros. En consecuencia, non se prevén exames de recuperación ao final de cada avaliación. 

Precisamente polo feito de ser avaliación continua, considérase que, ao ir reutilizando os conceptos traballados nunha avaliación, o feito de 



28 

 

aprobar a seguinte significa que os devanditos conceptos adquiríronse, quedando así recuperada a avaliación anterior. É dicir, que se un 

alumno suspende a primeira avaliación pero aproba a segunda, recuperaría a primeira. E se suspende a primeira ou a segunda, pero aproba a 

terceira, superaría a materia na avaliación final. 

 

Así, a cualificación do alumno establecerase tendo en conta os contidos en todos os seus aspectos e daráselles a seguinte valoración: 

 

    80%  Exames orais e escritos. Estas probas poderán contemplar exercicios orais ou escritos. A valoración quedará sempre reflexada en 

cada un dos exercicios do examen. 

 

    20%  Notas de clase: exercicios de casa, orais e escritos, corrixidos na aula a petición do profesor; tarefas na Aula Virtual, actitude cara á 

materia, entendéndose por actitude a participación activa e pertinente durante a clase, a realización dos exercicios, o cumprir cos períodos de 

entrega dos traballos, o interés por solucionar os problemas habituais no que respecta aos formatos dos arquivos e ás incidencias 

tecnolóxicas, o respectar as quendas de palabra e o uso da lingua francesa na aula… 

A non realización de exercicios, ou  as respostas non pertinentes, impedirán unha avaliación positiva, ou o que é o mesmo, conlevarán unha 

avaliación negativa neste apartado, xa sexa no referente á corrección de exercicios escritos como orais. Doutra banda, valoraranse 

especialmente o esforzo e o traballo, que determinarán unha avaliación positiva, potenciándose sempre a comunicación fronte á perfección. 

O caderno de clase, obrigatorio, será especialmente tido en conta, e valorarase segundo os criterios de presentación do caderno que todos os 

alumnos coñecen pola ficha que lles entregamos. 

 

O alumno terá que superar estes campos para que a avaliación se considere aprobada. É dicir, que o alumno obterá a cualificación de 

SUFICIENTE (5 puntos) a condición de que realice os exercicios orais e escritos (de clase e casa), as probas globais de conceptos, manteña 

unha actitude positiva e de respecto en clase cara aos seus compañeiros e o profesor, presente puntualmente os traballos requiridos polo 

profesor así como o caderno do alumno, no que  se reflectirá o proceso do seu traballo persoal. 

 

Para aprobar a materia, o alumno deberá obter un 5 como mínimo de nota media. 

 

Para comprobar regularmente o nivel de comprensión oral e escrita alcanzado polos alumnos, faranse diversos exercicios, así como 

instrumentos complementarios de avaliación, tales como: exercicios de verdadeiro/falso, de localización sonora e visual, exercicios de elección 

múltiple, redaccions, tests e exposicións orais e grellas específicas de avaliación. 
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En canto ao alumno que sexa sorprendido copiando, xa sexa directamente dun compañeiro, xa sexa mediante o uso de tecnoloxías, ou por 

calquera medio que for, poderáselle retirar o seu exame, suspendendo a materia e polo tanto a avaliación correspondente. 

 

En cumplimento da Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, a organización das sesións de avaliación, será como 

sigue: 

  

. Avaliación final. Non se farán probas de recuperación. Ao tratarse dun idioma a avaliación é continua polo que todo alumno que suspende 

unha avaliación parcial recupéraa aprobando a seguinte e todo aquel alumno que aproba a terceira avaliación parcial aproba o curso. Aqueles 

alumnos que suspendan a última avaliación suspenderán a materia aínda tendo as dúas primeiras aprobadas e deberán presentarse á proba 

final ordinaria que se realizará a finais do mes de xuño. 

 

. Avaliación de pendentes. Os alumnos que promocionasen e continúen elixindo a materia como  optativa no curso seguinte, serán avaliados 

polo seu profesor ao longo das avaliacións do curso actual (dado o carácter continuo e progresivo que ten a aprendizaxe dun idioma), 

mediante control oral e escrito, así como valorando os traballos de clase. Por tanto, se estes alumnos aproban o Francés do curso actual, 

automaticamente terán recuperado o Francés do curso anterior. Para o caso dos alumnos que promocionan pero non cursen a materia no 

curso seguinte, arbitraranse dúas probas ao longo do curso que terán lugar nos meses de febreiro e maio. 

 

 

10. ATENCIÓN AOS ALUMNOS PENDENTES 
Para o caso dos alumnos que promocionan pero non cursan a materia no curso seguinte, arbitraranse dúas probas ao longo do curso que 

terán lugar nos meses de febreiro e maio. 

 

 

11.  AVALIACIÓN INICIAL  

 A avaliación inicial levaráse a cabo durante as dúas ou tres primeiras semanas de clase co obxecto de coñecer a situación de cada 

alumno no primeiro momento, por medio dunha observación coidada e do seguimento do traballo persoal. Detectaranse dificultades de 

aprendizaxe, de adaptación social así como a existencia de alumnado con elevadas capacidades. Poderase levar a cabo unha proba de 

coñecementos sinxela co obxectivo de determinar as lagunas e dificultades na materia, o que servirá de guía para determinar o punto de 

partida das clases. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Unha mesma actuación educativa exercida nun mesmo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función dos coñecementos e 

experiencias previos de cada un deles, das súas capacidades intelectuales, así como dos seus intereses e motivacións ante o ensino. 

Por ista razón procuraremos modificar ou adaptar os contidos ou a metodoloxía para que tódolos alumnos poidan acadar os obxetivos 

establecidos. Da mesma maneira, ofreceremos actividades de ampliación para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención á 

diversidade debe levarse a cabo sempre nos dous sentidos: actividades de reforzo, e ampliación, que permiten dar unha atención 

individualizada aos alumnos, según as súas necesidades e o seu ritmo de aprendizaxe. Neste sentido: 

 Evitaremos referencias comparativas e ferintes, e faremos un tratamento individualizado. 

 Procuraremos responder ás expectativas dos alumnos/as con maiores capacidades, non só atender ós que presentan dificultades para 

aprender. 

 Adecuaremos ás diferentes capacidades ás prioridades da selección de contidos e escalonaremos o acceso ó coñecemento, en función 

dos diferentes ritmos de aprendizaxe. 

 Informaremos ó alumnado o que se espera del, e valoraremos o progreso individual en función deses obxectivos marcados. 

 Buscaremos exercicios motivadores, co obxectivo de implicar o alumnado no proceso de aprendizaxe. 

 Empregaremos unha linguaxe sinxela nos materiais de traballo. 

 Traballaremos a expresión oral e escrita en actividades sinxelas na aula, insistindo na importancia de perder a vergoña nas produccións 

orais. 

 Adaptaremos os procedementos de cualificación ás características do alumnado, especialmente no caso dos alumnos con TDH, para o cal 

ceñirémonos ao plan específico en coordinación co departamento de orientación e o resto do profesorado. 
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13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Para este curso, o Departamento de Francés ten programadas as seguintes actividades, puidendo realizar outras que, no trascurso do ano 

sexan de interese: 

 

 GRUPO ACTIVIDAD, DESCRIPCIÓN DURACIÓN NECESIDADES 

1º 

TRIMESTRE 

1º, 2º, 3º 

ESO 

Cuentacuentos camerunés +/- 2 sesiones Salón de actos o Biblioteca 

 2º, 3º 

ESO 

Intercambio con el collège de Arzacqu-

Arraziguet, en el Pirineo francés. 

Una semana, en torno a finales de 

noviembre. 

Presupuesto a convenir. 

 2º, 3º 

ESO 

Representación teatral en colegio (1º, 2º, 

o 3º trimestre) 

Media jornada.  

 TODOS Proyección película (Casa Dopeso) Media jornada Entrada de cine 

2º 

TRIMESTRE 

1º, 2º, 3º 

ESO 

Asistencia a obra de teatro en el Alovi, o 

en otra sala, en función de la cartelera 

que nos oferten este año. 

+/- una jornada, dependiendo de si es en 

As Pontes o en otra localidad (¿A 

Coruña/ Santiago?) 

Autocar + entrada 

 1º, 2º, 3º 

ESO 

Concurso de elaboración de crêpes. Media jornada. Ingredientes + utensilios +  premio 

 TODOS Proyección película (Casa Dopeso) Media jornada Entrada de cine 

3º 

TRIMESTRE 

1º, 2º, 3º 

ESO 

Visita del castillo de Moeche, recital de 

poesía, tema a determinar. 

Una jornada Autocar + entrada 

 TODOS Proyección película (Casa Dopeso) Media jornada Entrada de cine 

Ademáis imos crear unha conta Instagram co alumnado para mostrar aos compañeiros e ás familias as actividades que estamos a desenrolar 

na clase de francés, xerando así unha motivación extra e procurando involucrar a todos nas iniciativas creativas da nosa clase. O nome será 

francés_castruz 
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14. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 

Durante o ano académico farase un seguimento mensual da programación, e ó final de cada avaliación farase unha valoración dos aspectos 

traballados a partir dos resultados da avaliación. Con todos estes datos elaborarase a programación da materia e irase ampliando e 

transformando a Aula Virtual para o seguinte ano. 

Para avaliar a efectividade da presente programación e coa finalidade de corrixir as posibles disfunción tomaremos en conta: 

- A temporalización: valorando se os contidos do programa  se axeitan ós diferentes tempos previstos para o seu desenrolo (unidades, temas, 

lecturas …) ao longo do curso. 

- A inclusividade: valorando a flexibilidade da adaptación dos contidos do programa ás necesidades dos alumnos e das alumnas así como ós 

diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe dos rapaces presentes en cada un dos cursos e grupos. 

- A capacidade de provocar sinerxias de aprendizaxe: valorando se a nosa intervención na aula propicia (por relación ou ampliación) 

curiosidade polos contidos propios doutras áreas e matérias. Asimesmo si esperta a autoestima e as ganas de aprender en francés contidos 

globais de todo tipo (históricos, informáticos, de actualidade social, culturais, lectura ...) 

-O seu enfoque facilitador: valorando se o noso proxecto propon contidos “de utilidade na vida” e axuda a formar alumnos autónomos que se 

serven das fontes de información de que dispoñen para buscar respostas ou comunicar as suas aprendizaxes (utilizan Internet, bibliotecas,  

buscan información sobre as temáticas traballadas fora da aula ou na casa, mostran interese por falar e comunicar por escrito con rapaces 

doutros paises do mundo francofono...)  

- A adecuación ós alumnos e alumnas: valorando se a metodoloxía e a práctica  que desenvolvemos na aula ó longo do curso se adapta as 

expectativas de aprendizaxe dos alumnos, se os obxectivos están ben esplicitados, se fomentan a autonomia, se son abarcables (en canto a 

dificultade e graduación) e se as temáticas son actuais (responden ó interese e ós gustos dos rapaces e rapazas). Tamen se fomentamos o 

uso das novas tecnoloxías na aula (para complementar as habilidades do alumnado: presentación de proxectos, grabación de textos ou de 

secuencias de vídeo...etc) 

- A motivación: Se axuda ó desenrolo das iniciativas propias do alumnado e os involucra para aprender máis e mellor. Se crea dinámicas de 

funcionamiento responsable e solidário entre os componentes dos grupo, nun ambente de respecto e de traballo colaborativo. 
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- O valor globalizador: Se as temáticas traballadas contribuen tanxencialmente dende o francés a espertar conciencia solidaria e á formar 

cidadáns que aceptan a diversidade e afrontan as diferencias  non como tales senon como outras formas de cultura ou de estilo de vida 

-Os resultados académicos do alumnado: se o desenrolo das competencias, en cada avaliación e ao final do curso, corresponde ó que se tiña 

planeado no programa  e, de ser o caso, en que grado se desvia ou supera as previsións iniciais. 

15. PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E  INDICADORES DE LOGRO 

 

Para avaliar as programacións didácticas  incluiránse, entre outros, os indicadores de logro referidos a 

a) Resultados da avaliación do curso. 

b) Adecuación dos materiais e recursos didácticos, e distribución de espacios e tempos ós métodos didácticos e pedagóxicos utilizados. 

c) Contribución dos métodos didácticos e pedagóxicos á mellora do clima de aula e do centro. 

Indicadores de logro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Os obxetivos didácticos formuláronse en función dos estándares de  aprendizaje evaluables que concretan os criterios da avaliación. 

2-A selección e temporalización de contidos e actividades foi axustada. 

3-A programación  facilitou a flexibilidade das clases, para axustarse ás necesidades e intereses dos alumnos o máis posible. 

4-Os criterios de avaliación e calificación foron claros e coñecidos dos alumnos, e permitiron facer un seguimiento do progreso dos alumnos. 

5-Antes de iniciar unha actividade, faise unha introdución sobre o tema para motivar aos alumnos e saber seus coñecementos previos. 

6-Antes de iniciar uhna actividad expúxose e  xustificouse o plan de traballo (importancia, utilidade, etc.), e foron informados sobre os criterios 

de avaliación. 

7-Os contidos e actividades relacionáronse cos intereses dos alumnos, e construíronse sobre seus coñecementos previos. 

8-As actividades propostas foron variadas na súa tipoloxía e tipo de agrupamento, e favoreceron a adquisición das competencias clave. 
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9-A distribución do tempo na aula é adecuada. 

10- Utilízaronse recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 

11-Facilitáronse estratexias para comprobar que os alumnos entenden e saben pedir aclaracións. 

12-Facilitáronse  aos alumnos estratexias de aprendizaxe: lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar e organizar un 

traballo, etc. 

13-As actividades grupales foron suficientes e significativas. 

14-O ambiente da clase foi adecuado e productivo. 

15-Proporcionóuselle ó alumno información sobre seu progreso. 

16-Proporcionáronse actividades alternativas cando o obxetivo non se alcanzou en primera instancia. 

17-Realizouse unha avaliación inicial para axustar a programación a situación real de aprendizaxe 

18-Proporcionáronse actividades e procedementos para recuperar a materia a alumnos coa materia pendente do curso anterior. 

19-Os criterios de calificación propostos foron axustados e rigurosos. 

 

En As Pontes de García Rodríguez, febrero 2023. (modificación da prog de setembro 2022) 

Asinado, a Xefa de Departamento de Francés 

 

 

 

Patricia Valdivieso Blanco 


