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Seguindo  as  Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  realízase esta  adaptación  da Programación do
Departamento de Francés, a un mes da finalización do presente curso académico. 

1º E.S.O.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
Tódolos  estándares de aprendizaxe  e  competencias  explicitados  na  Programación de
referencia, a realizada a principio do presente curso académico, están considerados como
imprescindibles,  xa  que  doutra  maneira  non  aparecerían  citadas  nela.  De  cara  á
avaliación,  suprímense  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
correspondentes á terceira avaliación tal como aparecen na Programación de referencia,
manténdose os  estándares de aprendizaxe e competencias  propias  do primeiro  e do
segundo trimestres.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
De acordo coas Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  durante  ese terceiro  trimestre  desenvolveranse
como  base  actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo.  Seguindo  as  directrices
primeiras  das  Autoridades  Educativas,  non  serán  avaliables  as  actividades  e  tarefas
realizadas polo alumnado neste período, salvo para mellorar a súa cualificación. Desta
forma, a  cualificación final  respectará os procedementos e instrumentos de avaliación
recollidos na Programación de referencia e referidos ó primeiro e segundo trimestres,
mantendo a cualificación correspondente ós dous primeiros trimestres avaliados no seu
momento en todo caso, ou aumentando a cualificación final nun punto se o alumno realiza
a  maior  parte  ou  tódalas  actividades  con  aproveitamento.  O  Departamento  deixa
constancia  de  non  poder  comprobar,  para  un  gran  número  de  actividades,  que  a
realización  das  mesmas  sexa  realmente  efectuada  polo  alumnado  en  base  ós  seus
propios  coñecementos  e  habilidades.  O  Departamento  non  comparte  esta  forma  de
realizar a avaliación, que adopta en resposta ás directrices formuladas polas Autoridades
Educativas competentes. A cualificación final relativa ó presente curso académico sería,
deste  modo,  a  media  entre  o  primeiro  trimestre  e  o  segundo  trimestre  incompleto,
poidendo aumentar nun punto a devandita cualificación tal e como se vén de explicar.
Setembro:
Na convocatoria de Setembro só se esixirían os contidos, competencias e estándares de
aprendizaxe  correspondentes  ó  primeiro  e  segundo  trimestres  avaliados,  segundo



aparecen recollidos na Programación de referencia.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
O alumnado recibe con periodicidade irregular actividades de repaso e reforzo por medio
do correo electrónico, dadas as directrices das Autoridades Educativas referentes a non
sobrecargar  ó  alumnado  con  traballo  que  podería  resultar  excesivo  na  situación
excepcional  de  estudo  e  aprendizaxe  actual.  Nun  primeiro  momento  tratarase  de
actividades  en  Internet  en  relación  coas  que  o  alumnado  pode  solicitar  a  revisión  e
corrección por parte do profesor en caso de non quedar absolutamente comprendidos os
contidos e obxectivos da actividade en cuestión. Outras actividades serán corrixidas de
forma precisa. Priorízase, dadas as circunstancias excepcionais de estudo e aprendizaxe,
a  realización  de  actividades  de  gramática  e  vocabulario,  pero  tamén se lle  solicita  ó
alumnado a  realización  de tarefas  orais  e  escritas.  Para  isto,  avanzarase  na materia
correspondente  ó  terceiro  trimestre  por  medio  dos  libros  de  texto,  que  non  será
cualificada, pero si recuperada e cualificada no curso seguinte. Compróbase que só unha
pequena  parte  do  alumnado  responde,  sexa  coa  realización  das  actividades,  ben
mediante  a  formulación  de  preguntas  e  dúbidas,  ós  requerimentos  realizados,  non
habendo constancia de falta de conectividade pola súa parte no momento da realización
desta adaptación didáctica.

2º E.S.O.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
Tódolos  estándares de aprendizaxe  e  competencias  explicitados  na  Programación de
referencia, a realizada a principio do presente curso académico, están considerados como
imprescindibles,  xa  que  doutra  maneira  non  aparecerían  citadas  nela.  De  cara  á
avaliación,  suprímense  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
correspondentes á terceira avaliación tal como aparecen na Programación de referencia,
manténdose os  estándares de aprendizaxe e competencias  propias  do primeiro  e do
segundo trimestres.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
De acordo coas Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  durante  ese terceiro  trimestre  desenvolveranse
como  base  actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo.  Seguindo  as  directrices
primeiras  das  Autoridades  Educativas,  non  serán  avaliables  as  actividades  e  tarefas
realizadas polo alumnado neste período, salvo para mellorar a súa cualificación. Desta
forma, a  cualificación final  respectará os procedementos e instrumentos de avaliación
recollidos na Programación de referencia e referidos ó primeiro e segundo trimestres,
mantendo a cualificación correspondente ós dous primeiros trimestres avaliados no seu
momento en todo caso, ou aumentando a cualificación final nun punto se o alumno realiza
a  maior  parte  ou  tódalas  actividades  con  aproveitamento.  O  Departamento  deixa
constancia  de  non  poder  comprobar,  para  un  gran  número  de  actividades,  que  a
realización  das  mesmas  sexa  realmente  efectuada  polo  alumnado  en  base  ós  seus
propios  coñecementos  e  habilidades.  O  Departamento  non  comparte  esta  forma  de
realizar a avaliación, que adopta en resposta ás directrices formuladas polas Autoridades
Educativas competentes. A cualificación final relativa ó presente curso académico sería,
deste  modo,  a  media  entre  o  primeiro  trimestre  e  o  segundo  trimestre  incompleto,



poidendo aumentar nun punto a devandita cualificación tal e como se vén de explicar.
Setembro:
Na convocatoria de Setembro só se esixirían os contidos, competencias e estándares de
aprendizaxe  correspondentes  ó  primeiro  e  segundo  trimestres  avaliados,  segundo
aparecen recollidos na Programación de referencia.
Pendentes:
En  relación  co  único  alumno  coa  materia  pendente,  que  corresponde  a  este  nivel,
procúrase a realización de tarefas en relación cos contidos, estándares de aprendizaxe e
competencias recollidos na Programación de referencia.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
O alumnado recibe con periodicidade irregular actividades de repaso e reforzo por medio
do correo electrónico, dadas as directrices das Autoridades Educativas referentes a non
sobrecargar  ó  alumnado  con  traballo  que  podería  resultar  excesivo  na  situación
excepcional  de  estudo  e  aprendizaxe  actual.  Principalmente,  aínda  que  non
exclusivamente, tratarase de actividades en Internet en relación coas que o alumnado
pode  solicitar  a  revisión  e  corrección  por  parte  do  profesor  en  caso  de  non  quedar
absolutamente comprendidos os contidos e obxectivos da actividade en cuestión. Outras
actividades  serán  corrixidas  de  forma  precisa.  Priorízase,  dadas  as  circunstancias
excepcionais  de  estudo  e  aprendizaxe,  a  realización  de  actividades  de  gramática  e
vocabulario, pero tamén se lle solicita ó alumnado a realización de tarefas orais e escritas.
Compróbase que non todo o alumnado responde, sexa coa realización das actividades,
ben mediante a formulación de preguntas e dúbidas, ós requerimentos realizados, non
habendo constancia de falta de conectividade pola súa parte no momento da realización
desta adaptación didáctica.

3º E.S.O.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
Tódolos  estándares de aprendizaxe  e  competencias  explicitados  na  Programación de
referencia, a realizada a principio do presente curso académico, están considerados como
imprescindibles,  xa  que  doutra  maneira  non  aparecerían  citadas  nela.  De  cara  á
avaliación,  suprímense  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
correspondentes á terceira avaliación tal como aparecen na Programación de referencia,
manténdose oes estándares de aprendizaxe e competencias propias do primeiro e do
segundo trimestres.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
De acordo coas Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  durante  ese terceiro  trimestre  desenvolveranse
como  base  actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo.  Seguindo  as  directrices
primeiras  das  Autoridades  Educativas,  non  serán  avaliables  as  actividades  e  tarefas
realizadas polo alumnado neste período, salvo para mellorar a súa cualificación. Desta
forma, a  cualificación final  respectará os procedementos e instrumentos de avaliación
recollidos na Programación de referencia e referidos ó primeiro e segundo trimestres,
mantendo a cualificación correspondente ós dous primeiros trimestres avaliados no seu
momento en todo caso, ou aumentando a cualificación final  nun punto e medio como
máximo se o alumno realiza a maior parte ou tódalas actividades con aproveitamento. O



Departamento  deixa  constancia  de  non  poder  comprobar,  para  un  gran  número  de
actividades, que a realización das mesmas sexa efectivamente efectuada polo alumnado
en base ós seus propios coñecementos e habilidades. O Departamento non comparte
esta forma de realizar a avaliación,  que adopta en resposta ás directrices formuladas
polas Autoridades Educativas competentes. A cualificación final relativa ó presente curso
académico sería, deste modo, a media entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre
incompleto, poidendo aumentar a devandita cualificación tal e como se vén de explicar.
Setembro:
Na convocatoria de Setembro só se esixirían os contidos, competencias e estándares de
aprendizaxe  correspondentes  ó  primeiro  e  segundo  trimestres  avaliados,  segundo
aparecen recollidos na Programación de referencia.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
O alumnado recibe con periodicidade irregular actividades de repaso e reforzo por medio
do correo electrónico, dadas as directrices das Autoridades Educativas referentes a non
sobrecargar  ó  alumnado  con  traballo  que  podería  resultar  excesivo  na  situación
excepcional  de  estudo  e  aprendizaxe  actual.  Principalmente,  aínda  que  non
exclusivamente, tratarase de actividades en Internet en relación coas que o alumnado
pode  solicitar  a  revisión  e  corrección  por  parte  do  profesor  en  caso  de  non  quedar
absolutamente comprendidos os contidos e obxectivos da actividade en cuestión. Outras
actividades  serán  corrixidas  de  forma  precisa.  Priorízase,  dadas  as  circunstancias
excepcionais  de  estudo  e  aprendizaxe,  a  realización  de  actividades  de  gramática  e
vocabulario, pero tamén se lle solicita ó alumnado a realización de tarefas orais e escritas.
Compróbase que só unha pequena parte do alumnado responde, sexa coa realización
das actividades, ben mediante a formulación de preguntas e dúbidas, ós requerimentos
realizados, non habendo constancia de falta de conectividade pola súa parte no momento
da realización desta adaptación didáctica.

4º E.S.O.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
Tódolos  estándares de aprendizaxe  e  competencias  explicitados  na  Programación de
referencia, a realizada a principio do presente curso académico, están considerados como
imprescindibles,  xa  que  doutra  maneira  non  aparecerían  citadas  nela.  De  cara  á
avaliación,  suprímense  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
correspondentes á terceira avaliación tal como aparecen na Programación de referencia,
manténdose os  estándares de aprendizaxe e competencias  propias  do primeiro  e do
segundo trimestres.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
De acordo coas Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  durante  ese terceiro  trimestre  desenvolveranse
como  base  actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo.  Seguindo  as  directrices
primeiras  das  Autoridades  Educativas,  non  serán  avaliables  as  actividades  e  tarefas
realizadas polo alumnado neste período, salvo para mellorar a súa cualificación. Desta
forma, a  cualificación final  respectará os procedementos e instrumentos de avaliación
recollidos na Programación de referencia e referidos ó primeiro e segundo trimestres,
mantendo a cualificación correspondente ós dous primeiros trimestres avaliados no seu
momento en todo caso, ou aumentando a cualificación final nun punto se o alumno realiza



a  maior  parte  ou  tódalas  actividades  con  aproveitamento.  O  Departamento  deixa
constancia  de  non  poder  comprobar,  para  un  gran  número  de  actividades,  que  a
realización das mesmas sexa efectivamente efectuada polo alumnado en base ós seus
propios  coñecementos  e  habilidades.  O  Departamento  non  comparte  esta  forma  de
realizar a avaliación, que adopta en resposta ás directrices formuladas polas Autoridades
Educativas competentes. A cualificación final relativa ó presente curso académico sería,
deste  modo,  a  media  entre  o  primeiro  trimestre  e  o  segundo  trimestre  incompleto,
poidendo aumentar nun punto a devandita cualificación tal e como se vén de explicar.
Setembro:
Na convocatoria de Setembro só se esixirían os contidos, competencias e estándares de
aprendizaxe  correspondentes  ó  primeiro  e  segundo  trimestres  avaliados,  segundo
aparecen recollidos na Programación de referencia.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
O alumnado recibe con periodicidade irregular actividades de repaso e reforzo por medio
do correo electrónico, dadas as directrices das Autoridades Educativas referentes a non
sobrecargar  ó  alumnado  con  traballo  que  podería  resultar  excesivo  na  situación
excepcional  de  estudo  e  aprendizaxe  actual.  Principalmente,  aínda  que  non
exclusivamente, tratarase de actividades en Internet en relación coas que o alumnado
pode  solicitar  a  revisión  e  corrección  por  parte  do  profesor  en  caso  de  non  quedar
absolutamente comprendidos os contidos e obxectivos da actividade en cuestión. Outras
actividades  serán  corrixidas  de  forma  precisa.  Priorízase,  dadas  as  circunstancias
excepcionais  de  estudo  e  aprendizaxe,  a  realización  de  actividades  de  gramática  e
vocabulario, pero tamén se lle solicita ó alumnado a realización de tarefas orais e escritas.
Compróbase que só unha pequena parte do alumnado responde, sexa coa realización
das actividades, ben mediante a formulación de preguntas e dúbidas, ós requerimentos
realizados, non habendo constancia de falta de conectividade pola súa parte no momento
da realización desta adaptación didáctica.

1º BAC
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
Tódolos  estándares de aprendizaxe  e  competencias  explicitados  na  Programación de
referencia, a realizada a principio do presente curso académico, están considerados como
imprescindibles,  xa  que  doutra  maneira  non  aparecerían  citadas  nela.  De  cara  á
avaliación,  suprímense  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
correspondentes á terceira avaliación tal como aparecen na Programación de referencia,
manténdose os  estándares de aprendizaxe e competencias  propias  do primeiro  e do
segundo trimestres.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
De acordo coas Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  durante  ese terceiro  trimestre  desenvolveranse
como  base  actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo.  Seguindo  as  directrices
primeiras  das  Autoridades  Educativas,  non  serán  avaliables  as  actividades  e  tarefas
realizadas polo alumnado neste período, salvo para mellorar a súa cualificación. Desta
forma, a  cualificación final  respectará os procedementos e instrumentos de avaliación
recollidos na Programación de referencia e referidos ó primeiro e segundo trimestres,
mantendo a cualificación correspondente ós dous primeiros trimestres avaliados no seu



momento en todo caso, ou aumentando a cualificación final nun punto se o alumno realiza
a  maior  parte  ou  tódalas  actividades  con  aproveitamento.  O  Departamento  deixa
constancia  de  non  poder  comprobar,  para  un  gran  número  de  actividades,  que  a
realización das mesmas sexa efectivamente efectuada polo alumnado en base ós seus
propios  coñecementos  e  habilidades.  O  Departamento  non  comparte  esta  forma  de
realizar a avaliación, que adopta en resposta ás directrices formuladas polas Autoridades
Educativas competentes. A cualificación final relativa ó presente curso académico sería,
deste  modo,  a  media  entre  o  primeiro  trimestre  e  o  segundo  trimestre  incompleto,
poidendo aumentar nun punto a devandita cualificación tal e como se vén de explicar.
Setembro:
Na convocatoria de Setembro só se esixirían os contidos, competencias e estándares de
aprendizaxe  correspondentes  ó  primeiro  e  segundo  trimestres  avaliados,  segundo
aparecen recollidos na Programación de referencia.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
O alumnado recibe con periodicidade irregular actividades de repaso e reforzo por medio
do correo electrónico, dadas as directrices das Autoridades Educativas referentes a non
sobrecargar  ó  alumnado  con  traballo  que  podería  resultar  excesivo  na  situación
excepcional  de  estudo  e  aprendizaxe  actual.  Principalmente,  aínda  que  non
exclusivamente, tratarase de actividades de expresión escrita e oral, e outras incluidas
nos libros de texto en relación coas que o alumnado pode debe solicitar a axuda por parte
do profesor en caso de non quedar absolutamente comprendidos os contidos e obxectivos
da actividade en cuestión. Priorízase, tendo a conta as características do estudo neste
nivel,  a  realización  de  tarefas  orais  e  escritas  de  expresión.  Compróbase  que  só  a
metade do alumnado responde, sexa coa realización das actividades, ben mediante a
formulación  de  preguntas  e  dúbidas,  ós  requerimentos  realizados,  non  habendo
constancia de falta  de conectividade pola súa parte no momento da realización desta
adaptación didáctica.

2º BAC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
Tódolos  estándares de aprendizaxe  e  competencias  explicitados  na  Programación de
referencia, a realizada a principio do presente curso académico, están considerados como
imprescindibles,  xa  que  doutra  maneira  non  aparecerían  citadas  nela.  De  cara  á
avaliación,  suprímense  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
correspondentes á terceira avaliación tal como aparecen na Programación de referencia,
manténdose os  estándares de aprendizaxe e competencias  propias  do primeiro  e do
segundo trimestres.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
De acordo coas Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  durante  ese terceiro  trimestre  desenvolveranse
como  base  actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo.  Seguindo  as  directrices
primeiras  das  Autoridades  Educativas,  non  serán  avaliables  as  actividades  e  tarefas
realizadas polo alumnado neste período, salvo para mellorar a súa cualificación. Desta
forma, a  cualificación final  respectará os procedementos e instrumentos de avaliación
recollidos na Programación de referencia e referidos ó primeiro e segundo trimestres,
mantendo a cualificación correspondente ós dous primeiros trimestres avaliados no seu



momento en todo caso, ou aumentando a cualificación final nun punto se o alumno realiza
a  maior  parte  ou  tódalas  actividades  con  aproveitamento.  O  Departamento  deixa
constancia  de  non  poder  comprobar,  para  un  gran  número  de  actividades,  que  a
realización das mesmas sexa efectivamente efectuada polo alumnado en base ós seus
propios  coñecementos  e  habilidades.  O  Departamento  non  comparte  esta  forma  de
realizar a avaliación, que adopta en resposta ás directrices formuladas polas Autoridades
Educativas competentes. A cualificación final relativa ó presente curso académico sería,
deste  modo,  a  media  entre  o  primeiro  trimestre  e  o  segundo  trimestre  incompleto,
poidendo aumentar nun punto a devandita cualificación tal e como se vén de explicar.
Setembro:
Na convocatoria de Setembro só se esixirían os contidos, competencias e estándares de
aprendizaxe  correspondentes  ó  primeiro  e  segundo  trimestres  avaliados,  segundo
aparecen recollidos na Programación de referencia.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
O alumnado con periodicidade irregular actividades de repaso e reforzo por medio do
correo electrónico, dadas as directrices das Autoridades Educativas de non sobrecargar ó
alumnado con traballo que podería resultar excesivo na situación excepcional de estudo e
aprendizaxe  actual.  Principalmente,  aínda  que  non  exclusivamente,  tratarase  de
actividades de expresión escrita e oral, e outras incluidas nos libros de texto en relación
coas que o alumnado pode debe solicitar a axuda por parte do profesor en caso de non
quedar absolutamente comprendidos os contidos e obxectivos da actividade en cuestión.
Priorízase, tendo a conta as características do estudo neste nivel, a realización de tarefas
orais e escritas. Compróbase que unha cuarta parte do alumnado non responde, sexa coa
realización  das  actividades,  ben  mediante  a  formulación  de  preguntas  e  dúbidas,  ós
requerimentos realizados, non habendo constancia de falta de conectividade pola súa
parte no momento da realización desta adaptación didáctica.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
Seguindo  as  Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,
Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  para  o  desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  vixente  curso  académico,  polas  que  se  realiza  esta  adaptación  da
Programación do Departamento de Francés, a un mes da finalización do presente curso
académico, e dado que en ningún caso a situación de excepcionalidade que motiva a
realización desta programación perxudica ó alumnado, o Departamento considera como
apropiada a exposición da mesma na páxina web do Centro, do mesmo modo que a
Programación de referencia.

O Xefe do Departamento de Francés,
Manuel Castiñeira Novo


