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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

Como xa sabemos, as linguas son un instrumento de comunicación e de interacción 

social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na 

vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. 

A lingua é un medio para as relacións interpersoais, é o motor do noso pensamento e 

das nosas reflexións e tamén unha porta de acceso ao coñecemento. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha 

política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a 

diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a 

facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio 

de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado 

en 2001, é unha ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das 

linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro 

deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultura,, 

que transcende o concepto de multilingüismo.A “Guía para a elaboración e posta en 

marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural”(2010) e o 

informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado “O dereito dos estudantes á 

calidade e á equidade en educación” desenvolven a noción de plurilingüísmo como 

eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. 

Recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 

competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a 

inclusión social e o éxito escolar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera que o/a aprendiz plurilingüe realizará 

transferencias dos coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua 

para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. 

No contexto escolar, un estudo integrado de todas as linguas posibilita que os 

contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan igualmente 

utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e producción nas demais. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un 

enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento 

comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida. 

Nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que son abordadas na aula 

desde un enfoque comunicativo e intercultural.É importante que haxa unha 

coordinación entre o profesorado das linguas propias e o das linguas estranxeiras 

porque o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce partindo das 

linguas próximas. 

As linguas teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado entendida en todas as súas vertentes. 

 

 

 



 

6 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

O Concello de Cambre está dentro da área de influencia metropolitana da Coruña; 

conta cunha extensión de 41 Km2 organizadas en 12 parroquias. É un dos oito 

municipios galegos que non deixa de ver medrar a súa población, que é en este 

momento de 24.191 habitantes agrupados nas 12 parroquias distribuidas en máis de 

120 núcleos de poboación chamados aldeas ou lugares. A densidade media da 

poboación é variable segundo a parroquia. A meirande parte da poboación desprázase 

á cidade da Coruña para as súas actividades laborais. Existe unha concentración da 

poboación en dúas parroquias: O Temple e Cambre, englobando entre as dúas o 64% 

do total. Do resto únicamente Anceis, Cecebre e Sigrás sobrepasan os 1.000 

habitantes, concentrando entre as tres case o 19% da poboación do municipio. Coa 

excepción das parroquias de O Temple e Cambre, que constitúen zonas urbanas, as 

restantes teñen un marcado carácter rural. Hoxe en día o sector máis importante é o 

terciario (48,61%), seguido do secundario (43,42) e o primario (8,97%) centrado no 

minifundismo. 

O desenvolvemento do sector industrial é discreto, vese impulsado pola creación do 

polígono industrial do Espíritu Santo, na que predomina o comercio maiorista e os 

depósitos de grandes fábricas, máis que a pura producción. O sector servicios, o de 

maiores expectativas, desenvolve actividades como o comercio e a hostelería que 

empregan a casi o 50% da poboación. Séguelle en importancia o transporte, a 

educación e a saúde. Un dos servicios máis importantes é o do automóvil. 

As características socioeconómicas e culturais do contexto. 

Trátase dun alumnado que ven dun ambiente suburbano e rural, podendo establecer 

os seguintes grupos: 

• Familias nas que polo menos dous dos seus constituíntes teñen un traballo 

fixo. 

• Familias con traballo temporais pouco cualificados. 

• Familias con graves problemas económicos na que ningún dos dous 

proxenitores están a traballar. 

• Familias desestructuradas, onde os alumnos queda a cargo dos avós, ou 

familias en réxime de acollida. 

Contamos con dous CEIP adscritos. No IES estudan uns 400 alumnas/os. 
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2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA FRANCESA AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE. CONCRECIÓN 
DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 
FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

A Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo 

e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente recolle 

que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 

inclusión social e o emprego”. 

Preténdese que o alumnado adquira unhas determinadas competencias básicas; a 

adquisición das mesmas levarase a cabo de forma progresiva e de xeito integrador 

nos distintos cursos da ESO.  Os obxectivos e contidos establecidos ao longo das 

etapas da ESO e do BACHARELATO perseguen asegurar o desenvolvemento destas 

competencias. Asemade os criterios de avaliación destas etapas constitúen os 

referentes para valorar o progreso na adquisición das mesmas. 

Á  marxe do aspecto lingüístico, a aprendizaxe da lingua francesa favorece a 

formación noutros ámbitos xa que é un vehículo que axuda á comprensión de distintas 

situacións e á integración nun mundo que, na actualidade, é multilingüe. 

De aí que, dentro das competencias básicas necesarias na aprendizaxe da lingua 

francesa, caiba destacar as seguintes: 

• Competencia en comunicación lingüística:  

  Esta competencia refírese á habilidade para se expresar  tanto de xeito oral como 

escrito, atendendo a distintos rexistros, situacións e funcións. Tanto a expresión 

escrita como a oral son vehículos que permiten observar a progresión do alumnado 

xa que consiste na aplicación práctica dos conceptos de aprendizaxe. 

  A aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xa que é 

necesaria a utilización de convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, 

para interpretar diferentes tipos de discursos.  A adquisición desta competencia 

implica a posibilidade de se coñecer e de se comunicar con falantes doutros países, 

enriquecendo así as relacións sociais.  

 O uso funcional da lingua estranxeira facilita o acceso a distintas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 
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• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

A aplicación dos conceptos e do razoamento matemáticos á vida cotiá resulta 

imprescindible na sociedade de hoxe en día. O coñecemento  sobre números e as 

súas operacións básicas, símbolos e as formas de expresión e de razoamento 

matemático axudan a adquisición desta competencia e así,  producir e interpretar 

informacións.  

Asemade, adquirir competencias en ciencia e tecnoloxía contribúe a unha 

interaccón responsable co mundo que nos rodea, desenvolvendo criterios éticos, 

interese pola ciencia e unha actitude responsable fronte á conservación dos 

recursos naturais e ambientais. 

• Competencia dixital: 

Nun contorno eminentemente tecnolóxico, a lingua francesa facilita e promove o 

uso e aplicación das TIC de xeito sinxelo e en ámbitos diversos (e-mails, blogs, 

chats, vídeo conferencias,...) nunha era na que existe a posibilidade de se 

comunicar en tempo real con calquera parte do mundo.  

A utilización da tecnoloxía acentúa a comprensión lectora, a produción escrita e 

permite ampliar os coñecementos, sempre que a súa utilización sexa con fins 

didácticos. Asemade, a utilización de recursos dixitais forma parte do proceso de 

aprendizaxe.  

O feito de que o alumnado poida observar a aplicación da lingua francesa en 

contextos tecnolóxicos, tanto na aula coma fóra dela, fai posible que este 

alumnado experimente o lado práctico dunha lingua (neste caso a lingua francesa). 

• Competencias social e cívicas: 

As linguas son vehículos de comunicación e transmisión cultural polo que 

favorecen o respecto e interese polos distintos contornos así como o intercambio 

de información persoal. Estes feitos están intimamente relacionados co proceso 

de traballo que se está a seguir dentro da aula, xa que fomenta a participación e o 

traballo cooperativo en parellas ou grupos. A diversidade na   forma de traballar 

fomenta a participación, a expresión de ideas, o intercambio de puntos de vista, a 

elaboración de distintas situacións e, en definitiva, a convivencia e é un 

mecanismo para reforzar a identidade dos interlocutores. A lingua estranxeira se 

converte nun vehículo inmellorable para favorecer o respecto, o interese e a 

comunicación con falantes doutras linguas e recoñecer outras culturas, os seus 
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comportamentos e o  achegamento a culturas anglosaxonas e á realidade 

multicultural. 

• Conciencia e expresións culturais: 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar de xeito crítico 

diferentes manifestacións culturais e artísticas. A aprendizaxe da lingua 

estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia mediante 

produccións lingüísticas con un certo compoñente cultural. A lingua é un vehículo 

que facililita tanto a expresión e a comunicación coma a percepción, comprensión 

e enriquecemento que as diferentes realidades e produccións do mundo da arte e 

da cultura proporcionan. 

 

• Competencia para aprender a aprender: 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira se optimiza se se inclúen contidos 

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando 

as estratexias que a faen maís eficaz, e os métodos que axudan a mellorarla.. 

Todo isto comporta a conciencia de capacidades necesarias, tales como a 

memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a propia motivación que o logro 

da aprendizaxe conleva. 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

O currículo da lingua francesa en todos os niveis fomenta o traballo cooperativo 

na aula, o manexo de recursos persoais  pondo en marcha certos procedementos 

que permiten o desenvolvemento de iniciativas. Nun ambiente social como é a 

aula, incentívase o aprender dos compañeiros, dos erros propios e alleos e da 

variedade que ofrece o contorno. Propíciase a toma de iniciativas e a elaboración, 

planificación e xestión do traballo. 

Ademais destas competencias que consideramos intrinsecamente relacionadas 

coa a aprendizaxe da lingua, cremos que, de xeito “tanxencial” a “competencia 

matemática” e o “coñecemento e a interacción co mundo físico” xogan un papel 

preponderante. xa que o alumnado tense que enfrontar a aspectos matemáticos, 

físicos que xorden en distintos textos e que están interrelacionados; non é posible 

falar de historia ou evolución sen facer referencia á séculos, anos, porcentaxes, ... 
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   CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

• Comunicación lingüística 

Comprende a idea principal e información específica en mensaxes orais, 

transmitidas de viva vozou por medios técnicos, transaccións e xestións cotiás do 

ámbito persoal, público, académico e profesional. 

Comprende os puntos principais e detalles relevantes de conversas formais e 

informais. 

Identifica as ideas principais e información relevante de presentacións, charlas, 

exposicións ou noticias. 

Distingue trazos sonoros, acento, ritmo e entoación en contextos variados e 

identifica a súa intención comunicativa. 

Utiliza estratexias para comprender a idea global ou inferir significados non 

explícitos nun texto oral. 

Utiliza recursos lingüísticos como a paráfrase ou a explicación para entender e 

facerse entender. 

Utiliza a lingua estranxeira nas actividades da aula. 

Realiza presentacións orais, ben estruturadas e responde a preguntas que se lle 

poidan formular sobre as súas presentacións. 

Desenvólvese en transaccións e xestións cotiás de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais, e en 

conversacións sobre temas variados con fluidez e precisión. 

Exprésase correctamente en conversas nas que participa, utilizando estruturas 

axeitadas e unha pronuncia clara e comprensible. 

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da 

versatilidade da linguaxe en función do contexto e da intención comunicativa. 

Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou normas. 

Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en diferentes soportes. 
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Comprende información relevante en correspondencia de carácter formal e 

informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en material de referencia e estudo. 

Busca, recompila e procesa información para comprender, compoñer e utilizar 

distintos tipos de texto, con intencións comunicativas ou creativas diversas. 

Entende as ideas principais de textos xornalísticos, literarios ou de ficción en 

diferentes soportes. 

Infire significados a partir do contexto. 

Valora a lectura como fonte de pracer e de coñecemento. 

Utiliza estratexias de planificación, textualización, revisión e versión final para 

compoñer textos. 

Completa formularios, cuestionarios ou impresos con información persoal, en 

diferentes soportes. 

Escribe notas, mensaxes, anuncios, posts e correspondencia formal e informal 

con información relevante e opinións persoais. 

Escribe textos de certa complexidade utilizando un léxico adecuado, convencións 

ortográficas, de puntuación e formato correctos e ben estruturados, en diferentes 

soportes. 

Recoñece os elementos culturais mais relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, e establece relacións entre eles e os da seu propia cultura. 

Comprende e utiliza os recursos lingüísticos propios do seu nivel 

Domina as estructuras morfo-sintácticas e discursivas necesarias para 

comprender e expresarse. 

Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado. 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Ordena e clasifica datos atendendo a un criterio. 

Interpreta e representa datos estatísticos en gráficas e táboas. 

Resolve crebacabezas, encrucillados e adiviñas. 
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Mostra respecto polo contorno natural e animal. 

Valora e practica os hábitos de vida saudable. 

Demostra espírito crítico na observación da realidade e na análise das mensaxes 

informativas e publicitarias. 

Identifica os problemas ambientais máis relevantes e relaciónaos coas causas e 

cos seus posibles efectos. 

Aplica estratexias propias do método de investigación científica. 

• Competencia dixital 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender e comunicarse. 

Obtén información en Internet para a resolución de tarefas en inglés. 

Realiza presentacións e proxectos en inglés utilizando diferentes soportes e 

ferramentas dixitais. 

Estuda e practica o inglés en soporte dixital. 

Utiliza as TIC para establecer relacións sociais de xeito responsable. 

• Aprender a aprender 

Identifica, planifica e aplica os seus obxectivos na realización de actividades, 

tarefas e proxectos. 

Utiliza ferramentas e recursos para resolver dúbidas, ampliar o seu coñecemento 

e corrixir erros. 

Mostra interese por realizar avaliacións para valorar o seu propio progreso e 

identificar os puntos de mellora. 

Identifica e aplica diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe de forma 

autónoma. 

• Competencias sociais e cívicas 

Participa en actividades por parella e grupais con respecto e interese. 

Interactúa con educación e atención valorando e respectando a opinión, gusto e 

preferencias dos seus compañeiros. 
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Valora e practica o uso do inglés para relacionarse con outras persoas e coñecer 

outras culturas. 

Interésase por e respecta os costumes, normas e valores propios de países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Aplica as estratexias necesarias para realizar as súas tarefas de forma autónoma. 

Mostra unha actitude proactiva e positiva na lectura de textos de forma autónoma. 

Planifica, organiza e revisa os seus traballos para unha correcta presentación. 

Toma conciencia das consecuencias das súas decisións. 

• Conciencia e expresións culturais 

Utiliza elementos e técnicas artísticas na elaboración e presentación dos seus 

proxectos e exposicións. 

Identifica aspectos culturais dos países anglosaxóns e compáraos cos seus 

mostrando respecto e interese. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural e mostra interese por ampliar o 

seu coñecemento. 

Mostra interese por propiciar intercambios comunicativos reais con falantes da 

lingua estranxeira. 

  

PORCENTAXES ESTABLECIDOS POLO DEPARTAMENTO PARA AVALIAR AS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN TODOLOS CURSOS DA ESO ( tanto na primeira 

lingua como na segunda lingua) :  

Estas porcentaxes están recollidas e aprobadas polo departamento na Acta do día 23 de 

xaneiro de 2018. 

 

Competencia en comunicación lingüística                                       70% 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía                                                         1% 

Competencia dixital                                                                            1% 

Competencia para aprender a aprender                                           10% 
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Competencias social e cívica                                                            10% 

Sentido de iniciativa e espiritu emprendedor                                     2,5% 

Conciencia e expresións culturais                                                     5,5% 

 

OBXECTIVOS XERAIS NA ESO 

 

Polo que respecta aos obxectivos de etapa, a ESO contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e nas alumnas capacidades que lles permitan: 

a)  Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os 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 coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 

pacificamente os conflitos. 

e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, 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 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, 

na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, 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 das outras persoas, 

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. 

l) 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 medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico eartístico 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. 

o) 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. 
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3.  3ºESO-FR2: Concreción dos Obxectivos, Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe (en Negrita 

indicarase o grao mínimo de consecución para superar a materia). 
 

Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

• a 

• c 

• d 

• i 

• B1.1. Estratexias de comprensión: 

• Mobilización de información previa 
sobre o tipo de tarefa e o tema. 

• Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el. 

• Distinción de tipos de comprensión 
(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 paralingüísticos 
(acenos, entoación, etc.) 

• Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir do coñecemento doutras 
linguas e de elementos non 
lingüísticos (imaxes, música, etc.). 

• Reformulación de hipóteses a 

• B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido 
xeral, os puntos principais ou a 
información máis importante do 
texto. 

• B1.2. Identificar o sentido xeral, 
os puntos principais e a 
información máis importante en 
textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta, 
nun rexistro formal, informal ou 
neutro, e que versen sobre 
asuntos habituais en situacións 
cotiás ou sobre aspectos 
concretos de temas xerais ou do 
propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito.  

• SLEB1.1. Nas actividades de 
aula, persevera no seu proceso 
de compresión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de 
comprensión global, lectiva ou 
detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso: saca conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o 
contido baseándose na 
entoación e na velocidade da 
fala; deduce intencións a partir 
do volume da voz do falante; fai 
anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e 
infire o que non se comprende e o 
que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• SLEB1.2. Capta a información 
máis importante de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e 
articulados de maneira lenta e 

• CCL 

• CAA 

• CSC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

partir da comprensión de novos 
elementos. 

• 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 do dito. 

• B1.3. Comprender instrucións 
moi básicas pronunciadas lenta 
e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves. 

• B1.4. Comprender transaccións 
moi básicas de bens e servizos 
elementais na vida cotiá, 
transmitidas de viva voz ou por 
medios técnicos, e moi ben 
articuladas e lentamente, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e se se 
poden escoitar máis dunha vez. 

• B1.5. Comprender o sentido 
xeral e a información específica 
predicible de conversas básicas 
sobre temas cotiáns que se 
desenvolvan na súa presenza, 
nas que se describan, de xeito 
moi breve e sinxelo, persoas, 
lugares e obxectos, e se narren 
acontecementos elementais, 
sempre que poida solicitar que 
se repita o dito. 

• B1.6. Seguir un texto breve 
articulado con claridade e 
pausadamente, no que se 
utilicen expresións sinxelas e 
habituais previamente 
traballadas e referidas a temas 
moi coñecidos dos ámbitos 
persoal e educativo (datos 
persoais, gustos e hábitos, 

clara, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado.  

• CCEC 

• CD 

• SLEB1.3. Entende os puntos 
principais do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en 
hoteis, tendas, albergues, 
restaurantes, espazos de lecer ou 
centros docentes) nas que se 
utilicen frases feitas e estruturas 
sinxelas e previamente 
traballadas sobre datos persoais, 
horarios, prezos, números e 
preguntas sinxelas, e que se 
desenvolvan con lentitude e boa 
articulación. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• SLEB1.4. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, narracións 
e opinións formulados en termos 
sinxelos sobre asuntos prácticos 
da vida diaria e sobre aspectos 
xerais de temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o 
dito. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• SLEB1.5. Comprende, nunha • CCL 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

materias que cursa, etc.), 
adecuado ao seu nivel escolar, 
actuando, de ser o caso, como 
mediación lingüística. 

• B1.7. Comprender a información 
esencial de pasaxes curtas 
gravadas, que conteñan 
conversas, narracións e/ou 
descricións predicibles, e de 
presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico 
moi básico, e o apoio de imaxes 
moi redundantes, que traten 
sobre asuntos da vida cotiá e de 
necesidade inmediata, 
previamente traballados, e que 
estean pronunciadas con 
lentitude e claridade, aínda que 
sexa necesario escoitalas máis 
dunha vez. 

conversa formal na que participa 
(por exemplo, nun centro docente), 
preguntas sinxelas sobre 
asuntos persoais ou educativos 
(datos persoais, intereses, 
preferencias e gustos persoais, 
etc.), sempre que poida pedir que 
se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo. 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

• CCEC  

• SLEB1.6. Identifica as ideas 
principais de programas de 
televisión e de presentacións moi 
sinxelas e ben estruturadas sobre 
asuntos cotiáns predicibles ou do 
seu interese, previamente 
traballados, articulados con 
lentitude e claridade (por exemplo, 
noticias ou reportaxes breves), 
cando as imaxes constitúen grande 
parte da mensaxe. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 

 

• a 

• c 

• d 

• i 

• B2.1. Estratexias de produción: 

• Planificación: 

• Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

• Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á canle, 

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

• B2.2. Coñecer e saber aplicar 

• SLEB2.1. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas xerais ou 
relacionados con aspectos 
básicos dos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas se se articulan 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CSIEE 

• CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr 
a intención comunicativa. 

• Execución: 

• Concepción 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 en clase previamente. 

• 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: 

as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos 
breves e de estrutura moi simple 
e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a 
adaptación da mensaxe aos 
recursos dos que se dispón, ou 
a reformulación ou explicación 
de elementos. 

• B2.3. Intercambiar de xeito 
intelixible información sobre 
transaccións e xestións cotiás 
moi elementais, usando un 
repertorio básico de palabras e 
frases simples memorizadas, e 
facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir 
o dito.  

• B2.4. Interactuar de xeito simple 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
ou xestos simples para tomar ou 
manter a quenda de palabra, 
aínda que poidan darse 
desaxustes na adaptación ao 
interlocutor. 

• B2.5. Dar información sobre 
datos básicos persoais, 
expectativas ou gustos, 
utilizando un repertorio moi 
básico de expresións 
memorizadas sinxelas e 

clara e lentamente.  

• SLEB2.2. Desenvólvese coa 
eficacia suficiente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, 
as compras e o lecer (horarios, 
datas, prezos, actividades, etc.), 
seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que 
a persoa interlocutora necesite 
que se lle repita ou repetir o dito. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• CSIEE  

• SLEB2.3. Participa en conversas 
informais breves, cara a cara ou 
por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece 
contacto social, se intercambia 
información e se expresan 
opinións de xeito sinxelo e breve, 
se fan invitacións e ofrecementos, 
se piden e se ofrecen cousas, se 
piden e se dan indicacións ou 
instrucións, ou se discuten os 
pasos que hai que seguir para 
realizar unha actividade conxunta, 
expresando o acordo ou o 
desacordo de xeito moi básico. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• CSIEE  

• SLEB2.4. Desenvólvese de 
maneira simple nunha conversa 
formal ou entrevista (por exemplo, 

• CCL 

• CAA 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

• Modificación de palabras de 
significado parecido.  

• Definición ou reformulación dun 
termo ou expresión.  

• Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da 
lingua meta.  

• Petición de axuda. 

• Paralingüísticos: 

• Sinalación de obxectos, uso de 
deícticos ou realizar accións que 
aclaran o significado.  

• Uso da 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: saúdos e 
despedidas, felicitacións, 
invitacións, expresións da dor, 
conversa telefónica, compravenda, 
e outras igualmente cotiás e 

habituais sobre estes datos, 
sempre que poida pedir 
confirmación da comprensión á 
persoa interlocutora ou que se 
lle repita o dito. 

para realizar un curso de verán), 
achegando a información 
necesaria, expresando de maneira 
sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de 
forma simple ante comentarios 
formulados de maneira lenta e 
clara, sempre que poida pedir que 
se lle repitan os puntos clave se o 
necesita. 

• CSC 

• CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

básicas. 

 
 

 

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 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura (recursos ás imaxes, a 
títulos e outras informacións 
visuais, aos coñecementos 
previos sobre o tema ou 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 polo 
contexto e mediante os 
coñecementos e as 
experiencias noutras linguas. 

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

• B3.3. Comprender información 
relevante e previsible en textos 

• SLEB3.1. Capta o sentido xeral e 
algúns detalles importantes de 
textos xornalísticos moi breves en 
calquera soporte e sobre temas 
xerais ou do seu interese e moi 
coñecidos, se os números, os 
nomes, as ilustracións e os títulos 
constitúen gran parte da mensaxe.  

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• SLEB3.2. Identifica, con axuda da 
imaxe, instrucións xerais breves 
e sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos de uso cotián 
(por exemplo, unha máquina 
expendedora), así como 
instrucións sinxelas para a 
realización de actividades e 
normas de seguridade básicas 
(por exemplo, nun centro docente). 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• SLEB3.3. Comprende 
correspondencia persoal sinxela 
en calquera formato na que se fala 
de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

partir da comprensión de novos 
elementos. 

informativos ou narrativos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
esxperiencias e a 
coñecementos propios da súa 
idade. 

• B3.4. Identificar a idea xeral, os 
puntos máis relevantes e a 
información importante en 
textos, tanto en formato impreso 
como en soporte dixital, breves 
e ben estruturados, escritos nun 
rexistro neutro ou informal, que 
traten de asuntos habituais en 
situacións cotiás, de aspectos 
concretos de temas de interese 
persoal ou educativo, e que 
conteñan estruturas sinxelas e 
un léxico de uso frecuente.  

acontecementos pasados, e se 
expresan de maneira sinxela 
sentimentos e desexos, plans e 
opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

• CD 

• SLEB3.4. Entende a idea xeral de 
correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou 
educativo (por exemplo, sobre un 
curso de verán). 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• SLEB3.5. Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados 
sobre temas relativos a asuntos do 
seu interese (por exemplo, sobre 
unha cidade), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

• 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 

• 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 

• SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal breve 
na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), na que 
se intercambia información, se 
describen en termos sinxelos 
sucesos importantes e 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 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 "éme igual", 

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. 

• B4.4. Producir textos curtos a 
partir de modelos sinxelos e 
básicos, actuando, de ser o 
caso, como mediación 
lingüística (adecuada ao seu 
nivel escolar) e cun formato 
preestablecido, en soporte tanto 
impreso como dixital, amosando 
interese pola presentación limpa 
e ordenada do texto. 

experiencias persoais, e se fan e 
se aceptan ofrecementos e 
suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou 
duns plans). 

• SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e 
relativa aos seus intereses ou ás 
súas afeccións (por exemplo, para 
asociarse a un club internacional de 
xente nova).   

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• SLEB4.3. Escribe notas e 
mensaxes (mensaxes instantáneas, 
chats, etc.), onde fai comentarios 
moi breves ou dá instrucións e 
indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía máis 
importantes. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• SLEB4.4. Escribe correspondencia 
formal moi básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas, ou 
a entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar 
información, respectando as 
convencións formais e as normas 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

"sóame", 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. 

de cortesía básicas deste tipo de 
textos, e fai unha presentación do 
texto limpa e ordenada. 

 
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 

• B5.1. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso máis 
básico, recoñecendo o seu 
significados 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 a produción de 

• SLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e persevera no 
uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• 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 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 



 

25 
 

 
Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

• 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 
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. 

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 a partir das 
experiencias e os 
coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece. 

• B5.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
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 das devanditas funcións 
e os patróns discursivos de uso 
máis habitual, e utilizar un 
repertorio léxico suficiente para 

respecto polas diferenzas 
culturais que poidan existir. 

• 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 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• 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 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• CSIEE 

• SLEB5.5. Comprende e comunica 
o propósito solicitado na tarefa 
ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información, 
agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

• 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 nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 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 

comunicar no seu nivel escolar, 
sempre que sexan traballados 
na clase previamente 

escolar e traballados previamente. 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

descoñecemento e a certeza.  

• Expresión da vontade, a intención, 
a orde, a autorización e a 
prohibición.  

• Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
satisfacción e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  

• Establecemento e mantemento 
básicos da comunicación e a 
organización elemental do 
discurso. 

• B5.6. Léxico oral e escrito básico 
de uso común relativo a:  

• Identificación persoal elemental; 
vivenda, fogar e contexto; 
actividades básicas da vida diaria; 
familia e amizades; traballo, tempo 
libre, lecer e deporte; vacacións; 
saúde máis básica e coidados 
físicos elementais; educación e 
estudo; compras básicas; 
alimentación e restauración; 
transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

• Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos moi básicos e moi 
habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias, 
expresións sinxelas de gustos), e 
léxico sobre temas relacionados 
con contidos moi sinxelos e 
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Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

predicibles doutras áreas do 
currículo. 

• B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 
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Contidos sintáctico-discursivos de 3º E.S.O.(ademáis dos dos cursos 

anteriores): 

. Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par 

contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf); comparación (plus/ moins que); 

consequencia (donc); explicativas (parce que). 

.  Relacións temporais (de.. à, dans, il y a, en). 

.  Exclamacións ; locucións adverbiais. 

.  Negación (nos tempos compostos) 

. Interrogación (que, quoi; Inversión; réponses (si, pron. tonique + Oui/Non, pron. 

tonique + aussi/non plus). 

. Expresión do tempo : presente ; pasado (passé récent, passé composé; participes 

passés avec les accords) ; futuro (futur proche). Introdución do condicional (fórmula de 

cortesía J´aimerais). 

.  Expresión do aspecto. 

.  Expresión da modalidade ( Il faut; être capable de; peut-être ; avoir besoin de + Inf ; 

devoir ; avoir envie de). 

. Expresión da existencia (presentativos) ; a entidade (articles, noms composés, 

pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, proposicións adxectivais (qui/que), a 

cualidade (posición dos adxectivos, facile/difficile à ..); a posesión (adxectivos 

posesivos). 

. Expresión da cantidade : plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; 

números ordinais ata dos cifras; articles partitifs. Adverbios de cantidade e medidas 

(un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilomètres…) ; o 

grao. 

. Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination). 

.  Expresión do tempo : puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, 

jeudi soir) ; divisións (au …siècle, en (année) ; indicacións de tempo (après-demain, 

avant-hier, tout de suite) ; duración (maintenant) ; anterioridade (il y a ..que) ; 

posterioridade (plus tard) ; secuenciación (finalement) ; simultaneidade (au moment 

où, en même temps) ; frecuencia (d´habitude, une/deux/…fois par…). 

.   Expresión do modo. 
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4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA DE 

3ºE.S.O    

Comprensión de textos orais: 

    Comprende os puntos principais e mensaxes orais cada vez con maior grao de 

dificultade , transmitidas de viva voz ou por medios técnicos. 

    Comprende as instruccións que se dan na aula. 

    Sabe falar dos sentimentos e emocións, dos seus gustos, das súas costumes, das súas 

cualidades e defectos. 

    Sabe describirse e describir unha persoa, un amigo(a), fala das súas cualidades e 

defectos. 

    Usa o presente, o imperativo, o pasado e o futuro. 

    Comprende o esencial en conversas formais e informais e identifica as ideas e a 

información relevante de presentacións ou noticias. 

    Distingue trazos sonoros, acento, ritmoe entoación. 

Producción de textos orais: 

    Realiza presentacións orais  e ensaiadas e responde preguntas con maior grao de 

dificultade, utilizando estructuras sinxelas e con léxico adecuado á tarefa. 

    Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais. 

    Faise entender en pequenas conservas e coa gramática adecuada o seu nivel. 

    Pronuncia de maneira intelexible aínda que se cometan erros. 

    Coñece e sabe aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais. 

    Sabe dar información sobre datos básicos persoais, expectativas ou gustos. 

Comprensión de textos escritos: 

    Identifica a información relevante de instruccións, indicacións ou normas. 

    Utiliza estratexias de lectura, identificando a información máis importante e 

deducindo o significado de palabras ou expresións non coñecidas polo contexto. 

    Entende as ideas principais de textos de ficción ou literarios en diferentes soportes. 

    Segue instruccións e consignas básicas e comprende avisos, obrigas e prohibicións 

básicas e predecibles, traballadas previamente.  
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Producción de textos escritos: 

    Aplica estratexias de producción para a redacción de textos sinxelos, adecuándose ó 

tema proposto e a partir de modelos moi estructurados e con axuda previa na aula. 

    Escribe textos sinxelos e breves utilizando o léxico visto na aula e con información, 

instruccións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e e 

necesidade inmediata. 

    Produce textos curtos a partir de modelos sinxelos e cun formato preestablecido, en 

soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 

ordenada do texto. 

Contidos sintáctico-discursivos: 

    O presente de indicativo dos verbos do primeiro, segundo e os máis importantes do 

terceiro grupo, e os auxiliares Avoir e être. 

    O passé composé e a súa concordancia. 

    O imperfecto. 

    Combinación do passé composé e do imperfecto. 

    O futuro simple. 

    A interrogación (que, quoi, inversión do suxeto) e as respostas: si + pronome tónico, 

oui ou non). 

    Os pronomes relativos (qui, que). 

    As preposicións: à, en, au, aux + cidades, países. 

    A negación: ne....pas, ne....plus, ne....rien, ne....jamais, ne....personne e tamén nos 

tempos compostos. 

    O comparativo e o superlativo. 

    O xénero dos adxectivos. 

    Os adverbios de intensidade e cantidade. 

    Avoir besoin de + nome/ infinitivo. 

    Il faut/ devoir + infinitivo. 

    O pronome Y. 

    Os pronomes persoais, directos e indirectos. 

    Os artigos. 
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    O plural. 

    Os números. 

    Os adexectivos posesivos e demonstrativos. 

    A expresión do tempo e a expresión do modo.  

 

5.  SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Están recollidos no Anexo desta programación os contidos que non se viron no 

curso pasado e que se deberán traballar neste curso.Intentaremos traballar 5 

das 6 unidades do manual. 

Teremos que facer fincapé na producción oral do noso alumnado intentando que 

participen máis na aula. Faranse actividades moi diversas para seguir 

espertando neles o interese por esta materia.  

UNIDADE 0 (1ª Avaliación):  AU REVOIR LES VACANCES, BONJOUR LA 

RENTRÉE ! 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Escoita e comprensión dos exercicios, cancións e propostas da unidade. 

- Estratexias de comprensión: fala da volta ao instituto, do seu horario, coñece 

aos compañeiros e fala das súas costumes e gustos. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

- Participación en conversacións en parellas ou en grupo sobre a volta ao 

instituto, o seu horario, os seus gusto e as súas costumes e tamén sobre 

preguntas para coñecer os seus compañeiros. 

- Persevera na pronuncia dos sons e entoacións do francés. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Lectura e comprensión dos textos e das actividades da unidade. 
- Estratexias de comprensión: estudo do vocabulario para a comprensión dos 

textos: os sentimentos, a vida cotiá (instituto, actividades extraescolares, 
gustos). 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

- Estratexias de produción: revisión dos exemplos como axuda para as súas 

producións; práctica copiando as frases para completalas nos seus cadernos. 

-   Elaborar oracións co vocabulario estudado na aula. 

-   Pequena redacción cos seus gustos e costumes. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronunciación do vocabulario da unidade; reprodución do vocabulario da 

unidade. 

- Patróns gráficos e convencións ortográficas: reprodución do vocabulario da 

unidade; identificación da ortografía do vocabulario da unidade. 

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: el collège en Francia, algún 

poetas franceses so século XX. 

- Funcións comunicativas: Falar da volta ao cole, do horario de clases, dos seus 

gustos, costumes e coñecer alguén. 

- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: os sentimentos, a vida 

cotidiá (instituto, actividades extraescolares, gustos). 

- Estruturas sintáctico-discursivas:  

Conxugación: o Presente e o Passé Composé 

A Interrogación: “Qu´est-ce que..”, “Comment…”, “Combien..”, « Pourquoi.. », 

« Où », « Quel.. », « De quelle couleur.. », « À quelle heure.. ». 

 
UNIDADE 1 (1ª Avaliación):  LE GRAND VOYAGE DE ZIG ET ZAG 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Escoita e comprensión dos exercicios, cancións e propostas da unidade. 

- Estratexias de comprensión: fala e entende conversas e documentos sonoros 

sobre a descripción e a presentación duhna persoa, entende as 

nacionalidades, entende conversas ónde se fala da personalidade, e a 

insistencia. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

- Participación en conversacións en parellas ou en grupo sobre a descripción, 

fai unha descripción, falar da súa personalidade e sobre a de outra persoa, 

falar e dicir a súa nacionalidade, e insistir sobre algo. 

- Persevera e esforzase na pronuncia dos sons e entoacións do francés. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Lectura e comprensión dos textos e das actividades da unidade. 
- Estratexias de comprensión: estudo do vocabulario para a comprensión dos 

textos: os países e as nacionalidades, as cualidades e os defectos das 
persoas, os signos do horóscopo. 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

- Estratexias de produción: revisión dos exemplos como axuda para as súas 

producións; práctica copiando as frases para completalas nos seus cadernos. 

-   Elaborar oracións co vocabulario estudado na aula. 

-   Escribir a un “Correspondant”. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronunciación do vocabulario da unidade; reprodución do vocabulario da 

unidade. 

- Patróns gráficos e convencións ortográficas: reprodución do vocabulario da 

unidade; identificación da ortografía do vocabulario da unidade. 

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: a francofonía, os territorios 

d´ultramar, a búsqueda dun “Correspondant”. 

- Funcións comunicativas: presentar e describirse ou describir alguén,falar da 

personalidade, dicir a nacionalidade e insistir sobre algo. 

- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: os países e as 

nacionalidades, as cualidades e os defectos, os signos do horóscopo. 

- Estruturas sintáctico-discursivas:  

Il, Elle est, c´est, c´est un(e) 

Pronomes relativos (qui/que) 

Preposicións : à, en, au, aux + ville/ pays 

O xénero dos adxectivos 

 

UNIDADE 2 (2ª Avaliación):  C´EST QUOI TON LOOK ? 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Escoita e comprensión dos exercicios, cancións e propostas da unidade. 

- Estratexias de comprensión: fala e entende conversas e documentos sonoros 

sobre a roupa e accesorios, a descripción física e as expresións do tempo 

(cronoloxía). 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

- Participación en conversacións en parellas ou en grupo sobre a descripción 

física, fai unha descripción física, falar da roupa, accesorios e usa as 

expresións de tempo. 

- Persevera e esforzase na pronuncia dos sons e entoacións do francés. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Lectura e comprensión dos textos e das actividades da unidade. 
- Estratexias de comprensión: estudo do vocabulario para a comprensión dos 

textos: a roupa, os accesorios, a descripción física, e expresións 
cronolóxicas de tempo. 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

- Estratexias de produción: revisión dos exemplos como axuda para as súas 

producións; práctica copiando as frases para completalas nos seus cadernos. 

-   Elaborar oracións co vocabulario estudado na aula. 

-   Redactar unha descripción física, da roupa, accesorios e de carácter súa ou 

dalguén. 

-   Contar uhna viaxe. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronunciación do vocabulario da unidade; reprodución do vocabulario da 

unidade. 

- Patróns gráficos e convencións ortográficas: reprodución do vocabulario da 

unidade; identificación da ortografía do vocabulario da unidade. 

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: a moda, a roupa de hoxe na 

Historia, as viaxes. 

- Funcións comunicativas: presentar e describirse ou describir alguén,falar da 

súa roupa e de viaxes. 

- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: a moda, a roupa, as 

viaxes. 

- Estruturas sintáctico-discursivas:  

A Negación: rien, jamais 

Os Adverbios de intensidade (pas du tout, assez, etc..) 

O Passé Composé (afirmativo e negativo, passé composé dos verbos 

pronominais). 

 

UNIDADE 3 (2ª Avaliación):  MAIS QU´EST-CE QU´ELLE A ? 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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- Escoita e comprensión dos exercicios, cancións e propostas da unidade. 

- Estratexias de comprensión: fala e entende conversas e documentos sonoros 

sobre as sensacións, as emocións, a opinión, o futuro do noso planeta e 

frases ao futuro e os proxectos de alguén. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

- Participación en conversacións en parellas ou en grupo sobre as emocións, 

as sensacións podendo usando os tempos verbais que xa coñece. 

- Persevera e esforzase na pronuncia dos sons e entoacións do francés. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Lectura e comprensión dos textos e das actividades da unidade. 
- Estratexias de comprensión: estudo do vocabulario para a comprensión dos 

textos: as emocións, as sensacións, as opinións, os proxectos. 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

- Estratexias de produción: revisión dos exemplos como axuda para as súas 

producións; práctica copiando as frases para completalas nos seus cadernos. 

-   Elaborar oracións co vocabulario estudado na aula. 

-   Redactar unha sondaxe para levar a cabo cos seus compañeiros. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronunciación do vocabulario da unidade; reprodución do vocabulario da 

unidade. 

- Patróns gráficos e convencións ortográficas: reprodución do vocabulario da 

unidade; identificación da ortografía do vocabulario da unidade. 

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: ecoloxía e alimentación 

(insectos no menú), as sondaxes. 

- Funcións comunicativas: falar das sensacións, emocións, opinión. 

- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: sensacións, emocións, 

opinión, ecoloxía e alimentación. 

- Estruturas sintáctico-discursivas:  

Avoir besoin de + nom/ infinitif 

Il faut / devoir + infinitif 

Le Futur Simple 

 

UNIDADE 4 (3ª Avaliación):  VIVRE LA VILLE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
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- Escoita e comprensión dos exercicios, cancións e propostas da unidade. 

- Estratexias de comprensión: entende as indicacións para atopar un lugar e 

orientarse nunha cidade, e asemade as descripcións de lugares. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

- Participación en conversacións en parellas ou en grupo sobre descripcións 

de lugares e saber explicar o camino a seguir para atopar un lugar. 

- Persevera e esforzase na pronuncia dos sons e entoacións do francés. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Lectura e comprensión dos textos e das actividades da unidade. 
- Estratexias de comprensión: estudo do vocabulario para a comprensión dos 

textos: indicacións sobre como orientarse e atopar un lugar ou unha 
dirección, a cidade. 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

- Estratexias de produción: revisión dos exemplos como axuda para as súas 

producións; práctica copiando as frases para completalas nos seus cadernos. 

-   Elaborar oracións co vocabulario estudado na aula. 

-   Redactar un camino a seguir para atopar un sitio. 

-   Redactar unha postal, deberá usar algún verbo no passé composé. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronunciación do vocabulario da unidade; reprodución do vocabulario da 

unidade. 

- Patróns gráficos e convencións ortográficas: reprodución do vocabulario da 

unidade; identificación da ortografía do vocabulario da unidade. 

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: a cidade de Marseille, Artes e 

Literatura na Provenza francesa. 

- Funcións comunicativas: dar e entender un percorrido a seguir para atopar un 

lugar, falar e usar o passé composé. 

- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: a cidade, os lugares (e 

preposicións), expresións para usar nun relato. 

- Estruturas sintáctico-discursivas:  

Le Pronom Y 

L´Imparfait et le Passé Composé (situer une action/ décrire des actions 

successives) 
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UNIDADE 5 (3ª Avaliación):  BESOIN D´UN SERVICE ? 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Escoita e comprensión dos exercicios, cancións e propostas da unidade. 

- Estratexias de comprensión: entende conversas e documentos sonoros sobre 

as tarefas do fogar, as relación persoais e a frecuencia. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

- Participación en conversacións en parellas ou en grupo sobre as tarefas do 

fogar, as relación persoais, e usa as expresións para expresar unha 

frecuencia (parfois, jamais, ..), dar as gracias. 

- Persevera e esforzase na pronuncia dos sons e entoacións do francés. 

- Usa os distintos tempos verbais e os elementos sintáctico-discursivos que 

xa coñece. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Lectura e comprensión dos textos e das actividades da unidade. 
- Estratexias de comprensión: estudo do vocabulario para a comprensión dos 

textos: as tarefas do fogar, as relación persoais, … 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

- Estratexias de produción: revisión dos exemplos como axuda para as súas 

producións; práctica copiando as frases para completalas nos seus cadernos. 

-   Elaborar oracións co vocabulario estudado na aula (por exemplo dar as gracias). 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: identificación da 

pronunciación do vocabulario da unidade; reprodución do vocabulario da 

unidade. 

- Patróns gráficos e convencións ortográficas: reprodución do vocabulario da 

unidade; identificación da ortografía do vocabulario da unidade. 

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Axuda humanitaria, asociación 

de xóvenes.. 

- Funcións comunicativas: falar das tarefas do fogar, botar unha mán, expresión 

do enfado, da indignación, dar as gracias. 

- Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: as tarefas do fogar, as 

relación persoais, adverbios de frecuencia. 

- Estruturas sintáctico-discursivas:  

A Negación (plus, personne) 

A construcción dos verbos con pronomes persoais COD e COI. 
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6.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Seguimos a pensar que o enfoque comunicativo e a orientación constructivista do 

aprendizaxe son os dous tratamentos fundamentais na metodoloxía para o ensino 

dunha lingua. 

Un dos nosos principais plantexamentos é intentar conseguir desa forma que os 

alumnos se impliquen e participen activamente no uso e na construcción dun idioma 

novo. 

Por todo iso, teranse en conta as seguintes concrecións metodolóxicas: 

- Impartir na medida do posible e das particularidades dos grupos a maior parte das 

clases en francés. Deste xeito potenciaremos a memorización das expresións máis 

habituais no contexto da aula. 

- Suscitar unha variedade de actividades que atendan á diversidade do alumnado. 

- Fomentar o interese e a motivación dos alumnos e alumnas con temas e 

actividades suxestivos para eles. Como pode ser o uso das novas tecnoloxías. 

- Crear na aula un clima de confianza e de tolerancia de xeito que aumente a 

autoestima dos alumnos e alumnas, que se sintan seguros/as e que polo tanto 

participen máis nas actividades. 

- Axudar ao alumnado a crear estratexias para fomentar a autonomía no seu 

aprendizaxe, ata polo medio da autovaloración e da autoavaliación. 

- Axudar ao alumnado a que estableza similitudes e diferenzas entre a materia nova 

e a xa estudada e interiorizada. 

- Fomentar unha aprendizaxe non repetitiva e intentar que os propios alumnos e 

alumnas resolvan as súas dúbidas a través da corrección polo erro, a selección de 

proxectos a realizar, etc… 

- Manter un tratamento equilibrado dos 5 bloques da lingua recollidos na 

programación, prestándolle atención á producción oral na que o noso alumnado 

ven “fallando” últimamente. 

- Ir ampliando e revisando en cada unidade de traballo o léxico. 

- Introducir a gramática de maneira gradual, intentando repasar e recordar os temas 

tratados anteriormente. 

- Realizar diferentes actividades na aula coa finalidade de acadar os obxectivos de 

cada unidade ou sesión. Para iso faranse os exercicios e as actividades que o 

profesor considere oportunos (serán máis ou menos exhaustivos dependendo das 

necesidades do alumnado). 

- Implementarase na aula unha métodoloxía de tipo cooperativo, sempre que sexa 

posible, para propiciar o traballo en grupo ou en parellas. 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Na aula usarase o seguinte método:  

 “Parachute 3”, livre de l´élève + cahier d´exercices, Editorial Santillana. 

Poderánse usar fotocopias con textos, xogos, cancións, fichas de reforzo elaboradas 

polo profesor, usar os ordenadores Abalar e alguhna das webs que elixa o profesor. 
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No departamento temos materiais que tamén se poderán utilizar como: libros de 

consulta, libros de lectura, diccionarios, mapa de Francia, libro de receitas, etc.. 

 

8.  AVALIACIÓN (Criterios, Procedementos e Instrumentos de Avaliación, 

Promoción) 

 

 8.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación é continua polo que, agás no referente ao alumnado coa materia 

pendente, non haberá recuperacións. A materia é de contidos progresivos; é dicir 

acumulativa, o que non implica que un alumno que obteña un 5 no exame 

correspondente á 3ª avaliación necesariamente supere a materia xa que para poder 

ser avaliado conceptual e procedimentalmente de xeito positivo, o alumnado terá que: 

• Demostrar que posúe un certo dominio e equilibrio nas distintas destrezas que 

ten que resolver ao longo do curso. Este dominio terá que verse reflectido nas 

probas que ten que realizar ao longo de cada avaliación; de tal forma  que as 

distintas partes deberán estar compensadas. O feito de obter unha cualificación 

moi baixa nunha delas determinará que o alumno non poida ser cualificado de 

xeito positivo. 

• Evitar a reiteración de erros de base (por exemplo, un alumno que está a 

cursar 3º ESO e que cometa  erros na conxugación do presente simple ou do 

presente continuo, será penalizado xa que os debería dominar de cursos 

anteriores). 

• Ter entregado, na data fixada, os traballos solicitados polo profesorado,   

traballar na aula e na casa, participar na clase. 

 

    8.2.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os exames e controis son unha etapa máis no proceso de aprendizaxe e son algúns 

dos instrumentos dos que o profesorado fará uso para comprobar que o alumnado é 

capaz de utilizar o aprendido durante o curso. 

EXAMES/PROBAS: Haberá al menos un exame por avaliación (se o/a 

profesor/a o considera oportuno poderanse facer máis probas) de Comprensión Oral 

(“écoute”), outro de Expresión Escrita (gramática, léxico, situación, conxugación, 

redacción), outro de Comprensión Escrita e outro de Expresión Oral. As probas serán 

as mesmas ou o máis parecidas (na medida do posible) para todo o alumnado dun 
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mesmo nivel. Nelas os alumnos e alumnas terán que amosar as súas destrezas tanto 

na Expresión Oral, Expresión Escrita, Comprensión Oral e na Comprensión Escrita.  

 CONTROIS: haberá controis que poderán ser sen previo aviso, aínda que 

algúns deles (verbos,conxugación,léxico etc.) serán anunciados con antelación, 

especialmente cando queiramos incidir nun determinado aspecto. .Estes controis 

faranse cunha periodicidade que poderá variar segundo o ritmo do curso. O contido 

dos mesmos poderá ser de carácter variado. Preténdese deste xeito intentar que o 

alumnado sexa consciente do importante que é o seu avance progresivo e leve a 

materia ó día. Estos controis serán incluidos no apartado de Expresión Escrita dos 

criterios de cualificación. 

            OUTROS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

•   Exercicios de expresión escrita- “rédactions” -que o profesorado da 

materia planifica e que o alumnado terá que desenvolver unhas veces na 

aula, outras fóra da mesma..  

• Tarefas sinaladas polo profesorado da materia, tanto dentro coma fóra da 

aula, respectando os prazos sinalados para a entrega do material. 

• Uso da lingua francesa para expresarse (en maior ou menor medida 

dependendo do nivel). 

• Observación do traballo diario do alumnado e na recollida de datos do 

profesorado. 

• Para comprobar si os alumnos e alumnas leron o libro de lectura que se lles 

pida poderemos engadir unha ou dúas preguntas nalgún exame ou ben 

pedirlles que entreguen un traballo. 

 

• No apartado de “Aula”, valorarase: o traballo diario tanto na aula como na 

casa así como as tarefas entregadas pedidas polo profesor (na data 

requerida), o interese pola materia, o respecto polos compañeiros, a 

cooperación no traballo colaborativo e a participación activa na aula. 

 

Plantilla de cualificación :Évaluation de l´Expression Orale 

Propoñemos unha rúbrica para a cualificación das probas orais pero deixamos 

liberdade ao profesorado do grupo a eleción da que lle pareza máis axeitada 

dependendo do seu alumnado. Nese caso engadirase nuhna Acta do departamento. 

ENTRETIEN DIRIGÉ :  

EFICACITÉ COMMUNICATIVE E SOCIOLINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Peut établir un contact social, se présenter et décrire son environnement familier       

Peut répondre et réagir à des questions simples. Peut gérer une interaction simple       
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(réagir avec une certaine facilité et avoir un peu d’initiative) 

 

CAPACITÉ LINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

LEXIQUE 

Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations courantes de la 

vie quotidienne. 

      

MORPHOSYNTAXE 

Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste 

clair malgré la présence d’erreurs 

      

PRONONCIATION 

Peut s’exprimer de façon suffisamment claire (articule bien et parle tranquillement) 

      

EXERCICE EN INTERACTION 

EFICACITÉ COMMUNICATIVE E SOCIOLINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Peut demander et donner des informations dans des transactions simples de la vie 

quotidienne. Peut faire accepter ou refuser des propositions 

      

Peut entrer dans des situations sociales simplement mais efficacement, en utilisant les 

expressions courantes et en suivant les usages de base. 

 

      

CAPACITÉ LINGUISTIQUE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

LEXIQUE 

Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations courantes de la 

vie quotidienne. 

      

MORPHOSYNTAXE 

Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste 

clair malgré la présence d’erreurs 

      

PRONONCIATION 

 Peut s’exprimer de façon suffisamment claire (articule bien et parle tranquillement) 

      

 

   8.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O alumnado e as súas familias serán informados destes criterios de cualificación. Na 

cortiza da aula e na aula virtual de cada grupo, o profesorado engadirá os criterios. 

Tamén explicaránse nas aulas ao inicio do curso e procurarase que o alumnado os 

entendan. En canto as familias poderán acudir á páxina web do centro ónde se 

publicará dita programación.  

Non se repetirán exames ao alumnado que falte a eles, salvo por enfermidade o por 

causa maior debidamente documentadas con xustificante médico ou oficial, que 

deberán ser presentados ao titor ou titora. 

Aula                             ………………………………. 10% 

Expresión Escrita       ………………………………..  40% (incluidos os controis) 

Comprensión Escrita ………………………………… 15% 

Expresión Oral          …………………………………. 20% 

Comprensión Oral    ………………………………….. 15% 
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 A nota da avaliación ordinaria final do curso será o resultado da media 

ponderada das notas das tres avaliacións: 

1ª avaliación:            15% 

2ª avaliación:            25% 

3ª avaliación:            60% 

Para a nota final do curso, e una vez feita a ponderación das tres avaliacións, o 

departamento aplicará un redondeo consistente en pasar á nota superior a partir do 

4,7. É dicir que de 4.7 pasaría a 5 e tamén nas notas superiores (6.7 = 7 , etc…). 

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO 

Os alumnos e alumnas que non consigan acadar os contidos mínimos esixibles terán 

que presentarse á proba extraordinaria de xuño. Esta proba elaborarase en base aos 

contidos programados para o curso e impartidos. Incluirá materia das tres avaliacións. 

Se o alumno ou alumna supera a proba de Expresión Oral ou a proba de 

Comprensión Oral na avaliación ordinaria, poderá elixir manter esas notas na 

avaliación extraordinaria; de elixir presentarse de novo, só se terá en conta a 

puntuación obtida nesta convocatoria extraordinaria. 

Actividades de reforzo e de ampliación: Despois da realización das probas da 

terceira avaliación (datas indicadas no calendario escolar) e durante o tempo entre 

elas e as probas extraordinarias, relizaránse actividades de reforzo e ampliación 

segundo o caso. O profesorado poderá ofrecer explicacións dos contidos e diferentes 

tipos de exercicios (léxico, conxugación, gramática, etc..). 

 

Criterios de cualificación Xuño 

Expresión Escrita            …………………………………..  50% 

Comprensión Escrita     …………………………………….  15% 

Expresión Oral               ……………………………………   20% 

Comprensión Oral         …………………………………….  15% 
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Para a nota final extraordinaria do curso, o departamento aplicará un redondeo 

consistente en pasar á nota superior a partir do 4,7. É dicir que de 4.7 pasaría a 5 e 

tamén nas notas superiores (6.7 = 7 , etc…). 

  

CRITERIOS  DE PROMOCIÓN NA ESO: 

Consideramos que, no que respecta aos exames ou otras probas, o alumnado deberá 

acadar un mínimo de 5 e amosar un equilibrio entre as distintas destrezas para poder 

ser cualificado de xeito positivo.  Calquera apartado que o alumnado deixase en 

branco, considerarase unha merma de cara unha cualificación positiva. 

 

9.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

Os profesores e profesoras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os 

procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 

continuación unha plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Result

ado 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica. 

Non se adecúa ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase 

completamente 

ó contexto da 

aula. 

 

Medidas de 

atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron 

medidas de 

atención á 

diversidade 

adecuadas. 

Identificáronse 

as medidas de 

atención á 

diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse 

medidas de 

atención á 

diversidade 

adecuadas. 

 

Temas 

transversais. 

Non se traballaron 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse a 

maioría dos 

temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse 

tódolos temas 

transversais na 

materia. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Result

ado 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Obxectivos da 

materia. 

Non se alcanzaron 

os obxectivos da 

materia 

establecidos. 

Alcanzáronse 

parte dos 

obxectivos da 

materia 

establecidos para 

o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da 

materia 

establecidos 

para este curso. 

 

Competencias 

clave. 

Non se 

desenvolveron a 

maioría das 

competencias 

clave relacionadas 

coa materia. 

Desenvolvéronse 

parte das 

competencias 

clave 

relacionadas coa 

materia. 

Logrouse o 

desenvolvement

o das 

Competencias 

clave 

relacionadas con 

esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente 

non foi 

satisfactoria. 

A práctica 

docente foi 

parcialmente 

satisfactoria. 

A práctica 

docente foi 

satisfactoria. 

 

Materiais e 

recursos didácticos 

Os materiais e 

recursos didácticos 

non foron os 

adecuados. 

Os materiais e 

recursos 

didácticos foron 

parcialmente 

adecuados. 

Os materiais e 

recursos 

didácticos foron 

completamente 

adecuados. 

 

Disribución de 

espazos e tempos 

A distribución dos 

espazos e tempos 

non foi adecuada 

ós métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución 

dos espazos e 

tempos foi 

parcialmente 

adecuada ós 

métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 

A distribución 

dos espazos e os 

tempos foi 

adecuada ós 

métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Result

ado 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados non 

contribuíron á 

mellora do clima 

da aula e do 

centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron 

parcialmente á 

mellora do clima 

na aula e do 

centro. 

Os métodos 

didácticos e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron á 

mellora do clima 

da aula. 

 

Resutlados da 

avaliación 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia non foron 

satisfactorios. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

moderados. 

Os resultados da 

avaliación nesta 

materia foron 

satisfactorios. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

Ao principio do curso (unha vez se teña a lista do alumnado coa materia pendente), 

entregaraselle ao alumnado unha carta para as familias ónde se explicará como se lles 

vai avaliar esta materia pendente. 

Para facilitar a labor do alumnado a materia dividirase en dúas partes e haberá dous 

exames parciais cuxas datas son marcadas pola Xefatura de Estudos. A estes exames 

escritos , nos que os alumnos terán que demostrar os seus coñecementos na 

expresión escrita (dous exames) e comprensión escrita (un exame) con exercicios de 

distinto tipo. 

 Criterios de Cualificación : 

- 80% Expresión Escrita 

- 20% Comprensión Escrita  

 

De non obter un 5 os alumnos e alumnas terán que presentarse ao Exame Final 

con toda a materia. 

   O alumnado que non acade o aprobado na convocatoria ordinaria, terá que 

presentarse á convocatoria extraordinaria.  
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11.  ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS NO CASO DO BACHARELATO 

Non procede. 

 

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS (VER ANEXO Á PROGRAMACIÓN) 

É fundamental e realmente importante saber de dónde partir e poder valorar os 

coñecementos previos dos alumnos e deste xeito detectar posibles problemas. 

Polo tanto, farase ou ben unha proba de avaliación inicial que consistirá nunha proba 

escrita que avaliará estándares dos bloques 1, 3, 4 e 5. Ou ben podese facer a 

avaliación inicial mediante diversas actividades ou exercicios en grupo, en parella ou 

de xeito individual. As unidades 0 dos libros de texto repasan os contidos vistos no 

curso anterior e son moi axeitadas para realizar unha avaliación inicial de cada grupo. 

En canto a avaliación do bloque 2 de produción oral, tratarase de realizar mediante 

unha pequena presentación persoal de cada alumno. 

Os resultados desta avaliación inicial permiten coñecer o nivel do alumno e do grupo 

en xeral. De xeito colectivo, é imprescindible logo de correxir, pararse nos aspectos 

que o profesor decida dependendo do bo ou mal facer dos alumnos. É importante 

repasar os temas nos que os alumnos fallan e tamén recordalo cando se vexa de novo 

esos temas. De xeito individual, poderase darlle o alumno unas fichas para repasar o 

que non recorda e ademaís darlle novas explicacións. 

 

13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

   De haber alumnado con altas capacidades, con dificultades ou con problemas de 

aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de desenvolvemento ou 

socioculturais,etc serán atendidos polo profesorado do departamento. Dependendo de 

cada caso, levariáse a cabo unha atención individualizada (reforzos educativos e 

adaptacións curriculares) ou elaborarianse programas específicos de intervención. 

    Para esto é importante utilizar distintos elementos como son: 

      -  as tarefas en grupo ou en parella( sempre é beneficioso) 

      -  a pluraridade de vías para acceder os contidos ( audicións, visionados,etc...) 

      -  distintas maneiras de abordar o mesmo obxectivo 

      -  exercicios de dificultade graduada máis ou menos guiados. 

      -  diferentes fórmulas de avaliación. 
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         No caso de ensinanza telemática haberá que reforzar a atención a este alumnado 

e manter una estreita comunicación coas familias e con eles e elas. 

 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA MELLORAR A INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Adoptaránse e aplicaránse as medidas de obrigado cumprimento establecidas no DECRETO 

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado. 

Ademais destas medidas o departamento establece as seguintes: 

Na aula 

- Maior supervisión das tarefas de aula. Proporcionamos mais explicación, e repetimos 

cando sexa necesario. 

- Nos aseguramos que comprende as explicación e/ou instrucións sobre as actividades. 

- Potenciamos a autonomía sempre en función das necesidades do/a alumno/a. 

- Evitamos que copie enunciados innecesariamente, así como o ditado de preguntas. 

- Proporcionamos apuntes seguros no caso de ampliación de explicacións que xa están 

recollidas no libro de texto (poderase poner na aula virtual). 

Nos exames 

- Proporcionar as instrucións enunciadas dunha a unha, asegurarnos de que entende o 

que se lle pide. 

- Facilitamos con antelación toda a información sobre o modelo de exame, estructura, 

forma de complementalo. 

- Permitimos todo o tempo que necesite, ou dividimos o exame en dúas partes. 

- Corrixir os bloqueos, distraccións ou desconexións, si é o caso, ofertando a nosa axuda 

(TEA). 

- Evitar connotacións negativas nas correccións das súas tarefas. 

- Si hai dificultade de comprensión lectora, repasar os enunciados para asegurarnos de 

que entendeu. 

- Modificar o formato de exame: incremento no tamaño da letra, maior interliñado, 

fragmentar o texto de comprensión en parte intercalando preguntas. 

- Evitamos dar os resultados da avaliación en voz alta. 

- As correccións comentaránse a nivel xeral coa clase e logo a nivel persoal. 

- Proporcionar as datas dos exames con antelación suficiente. 
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- Procuramos realizar unha lectura previa do exame. 

- Mantemos o mesmo nivel de exixencia que ao resto pero cambiamos o procedemento 

e os tempos. 

- Pedimos que revise o exame ou traballos antes de entregalos. 

- Destacamos en negriña as palabras clave dos enunciados. 

 

 14.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais nos que fai fincapé o Decreto da LOMCE son os seguintes: a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia e o 

racismo e a xenofobia. 

 Estos temas transversais se seguiran a traballar co apoio do libro de texto ou con 

outros materiais que se usen na aula. Teremos moi en conta a CL (comprensión 

lectora) como a EOE (expresión oral e escrita) xa que os alumnos deben expresarse 

desas dúas formas. 

Gustarianos tamén que dentro do tema do emprendemento, nosos alumnos crezan 

seguros de si mesmos e que valoren a cualidade do “esforzo”, da “constancia”, os 

dous no traballo diario. 

Traballarase tamén a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidad, da violencia terrorista e calquer forma de violencia, racismo 

ou xenofobia. Todo esto promovendo unha aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflictos en todolos ámbitos da vida asi como promovendo os valores que 

sustentan nosa sociedade. 

Por mor da pandemia provocada pola Covid-19, o profesorado de acordo coas 

capacidades do grupo aproveitará calquera contido para inculcar no alumnado a 

concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 

cumprimento das normas. 

 

15.  CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PROXECTO LECTOR 

 Dende o departamento e dende o centro estase a traballar no plán lector porque 

entendemos a importancia da formación de lectores e a consolidación do hábito lector. 

É por iso que dende fai uns anos estase a levar adiante a “Hora de Ler” (cursos da 

E.S.O) que o noso departamento apoia con entusiasmo. 

  Nunha clase de lingua estranxeira, como é evidente, a lectura ten gran relevancia e 

sempre se traballa no desenvolvemento de actitudes favorables á lectura na aula e 

fora dela. 
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Con este propósito, o departamento propón para este curso as seguintes actividades: 

- Ou lectura dun libro adecuado ao seu nivel (do cal se poderá elaborar un pequeño 

traballo ou contestar a preguntas sobre él) 

- Ou, como fixemos no curso pasado, usar a Hora de Ler para ler textos, 

fragmentos, poemas en lingua francesa. Poderase ler en voz alta si o decide o 

profesor. É unha forma interesante de descubrir autores en lingua francesa. 

  Tamén nalguns cursos poderánse realizar actividades propostas pola biblioteca.  

 

 16.  CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN TIC 

Dende o noso departamento, traballarase coas novas tecnoloxías sempre que sexa 

posible xa que como xa se ten demostrado este uso favorece a aprendizaxe dos 

alumnos. Tamén se lles poderá pedir presentación en Power Point, etc… 

Dende aquí tamén queremos facer constar o uso dos teléfonos móviles nas clases de 

francés. Poderase usar o móvil previa autorización do profesor e baixo a súa 

supervisión para realizar as tarefas que se encomendan (uso de diccionarios, léxicos e 

búsqueda doutras informacións que o profesor considere relevantes). 

O profesorado creará “cursos” na aula virtual nos que inscribirá ao seu alumnado. E á 

maior brevedade, o profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter 

que realizar o ensino a distancia. 

 

17.  CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN DE CONVIVENCIA 

  Explicaránse ao alumnado as Normas de respeto que se deben cumprir nun centro 

de ensino e nas aulas. Neste curso deberemos recordar as normas a seguir por mor 

da Covid-19.  

Polo medio das actividades (ensayos, taller de crêpes,etc..) que realiza  o 

departamento fomentarase sempre o traballo colaborativo ou en parellas para a toma 

de decisións. 

Relacionado cos elementos transversais, traballaremos tamén a prevención da 

violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidad, da violencia 

terrorista e calquer forma de violencia, racismo ou xenofobia. Todo esto promovendo 

unha aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflictos en todolos ámbitos 

da vida asi como promovendo os valores que sustentan nosa sociedade. 

O contacto cos Titores e co Grupo de Convivencia será constante para evitar e 

detectar posibles conflictos.   
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18.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

   O departamento propón: 

       -   Visionado de fragmentos de películas e videos con posterior explotación 

didáctica. 

       -   Audición de fragmentos de cancións francesas con explotación didáctica. 

   Como nalgúns cursos seguiremos a traballar e realizar as actividades seguintes 

(sempre que sexa posible por motivos de organización): 

− O 20 de marzo é o día da Francophonie e seguramente 
realizaremos algún tipo de actividade cos nosos alumnos. 

− O día 9 de maio é o día Journée de l´Europe e posiblemente 
organicemos algunha actividade. 

−  
  No noso departamento, gustanos traballar moito con dossiers, carteis, presentacións 

etc...seguramente seguiremos animando o noso alumnado con todo tipo de 

actividades durante as horas lectivas. 

 Durante o curso poderán xurdir outras ideas de actividades que se poderán levar 

adiante e que reflectiremos na Memoria Final do curso. 

  Actividades fora da aula : Por mor da situación actual de pandemia polo Covid-19 o 

departamento non vai realizar ninguhna actividade fora da aula. Polo tanto e con moita 

tristeza pola nosa parte neste curso non asistiremos ao teatro como cada curso, 

tampouco haberá Festival da Francophonie e por suposto que non faremos 

intercambio co Collège La Salle da cidade francesa de Annecy. 

 

19.  MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN 

DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Revísanse os obxectivos e os contidos recollidos na programación nas reunións do 

departamento coa finalidade de adecualos á realidade da aula e dos grupos. 

A memoria final recolle  as posibles modificacións introducidas na programación ao 

longo do curso e os motivos para introducilas e as propostas de mellora. 

O momento de elaborar a Programación Didáctica tense sempre en conta (coa axuda 

da Memoria Final) os temas que non se viron para introducílos nos respectivos cursos. 

 


