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1-  Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles.      2º BAC 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de avaliación: Estándares de aprendizaxe 
 

B3.5. Identificar a información esencial, 
os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, en formato 
impreso ou en soporte dixital, de curta ou 
media extensión, escritos nun rexistro 
formal, informal ou neutro, que traten 
temas de interese ou relevantes para os 
propios estudos e que conteñan 
estruturas frecuentes e un léxico xeral de 
uso común. 

SLEB3.5. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados, sobre temas 
relativos a materias educativas, 
actualidade ou asuntos relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus intereses. 
 

 
BLOQUE 4. : PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

B4.2. Completar documentos básicos nos 
que se solicite información persoal ou 
relativa aos seus estudos ou á súa 
formación (C.V. por exemplo). 
 

SLEB4.2. Completa un cuestionario con 
información persoal, educativa ou 
ocupacional (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, como inscribirse 
nunha web ou cumplimentar un CV. 

B4.4. Producir correspondencia formal 
para solicitar ou dar información relativa 
a bens e servizos, a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha presentación 
do texto limpa, clara e ordenada. 
 

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá información, 
ou solicita un servizo, respectando as 
convencións formais e normas de cortesía, 
cunha presentación limpa e ordenada. 

B4.5. Escribir textos de estrutura clara, 
breves ou de extensión media, sobre 
temas de interese persoal ou educativo, 
nun rexistro formal, neutro ou informal, 
utilizando os recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e amosando un 
control razoable de estruturas e un léxico 
de uso frecuente de carácter xeral. 

SLEB4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos breves 
nos que dá información esencial sobre un 
tema educativo, facendo breves 
descricións e narrando acontecementos 
seguindo unha estrutura esquemática : 
(título, corpo do texto e, de ser o caso, 
conclusión e bibliografía). 

 
BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA, E CONSCIENCIA INTERCULTURAL  

 

B5.2. Utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de formato 
de uso moi frecuente, en textos escritos 
en diferentes soportes, coa corrección 
suficiente para non dar lugar a serios 

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 



malentendidos, aínda poidan cometerse 
erros que non interrompan a 
comunicación. 

despedidas, fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 

B5.5. Recoñecer e utilizar un repertorio 
léxico de uso común relativo a temas 
xerais ou relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as ocupacións, e 
un repertorio limitado de expresións de 
uso moi frecuente suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar. 

SLEB5.5. Utiliza adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar 

B5.7. Reflexionar sobre o uso de 
recursos gramático discursivos propios 
do seu nivel académico, tales como o 
uso dos  tempos de indicativo 
(presente, passé composé, imparfait, 
futur e condicional, perífrases 
verbais),  formas activa e pasiva, uso 
de pronomes, estilos directo e 
indirecto, frase simple e composta 
relativa. 

B5.7 Utiliza adecuadamente estructuras 
gramatico discursivas propias do seu nivel 
escolar. Verbos en distintos tempos do 
indicativo e condicional, formas activa e 
pasiva, concordancias prinipais. Uso de 
pronomes. Discurso directo e indirecto. 

 



 

 

2- Avaliación e cualificación   2º BAC 

Avaliación Procedementos 

Dado o carácter progresivo da materia, aplícase a  avaliación 

continua e polo tanto, se unha alumna/o suspende a primeira 

avaliación quedará recuperada automaticamente se aproba a 

segunda . Neste terceiro trimestre os contidos e estándares 

anteriormente referenciados serán avaliados mediante a corrección 

dunha serie pechada de actividades variadas que o alumno está a 

realizar, a través de medios telemáticos.  

A selección destes estándares permitirá recuperar os contidos non 

superados, afondar e ampliar competencias.  

Teremos en conta dúas situacións:  

1. Alumnado con dúas avaliacións aprobadas ou a segunda aprobada 

que pode mellorar a súa cualificación traballando con tarefas de 

reforzo e ampliación no terceiro trimestre.  

2. Alumnado con dúas avaliacións suspensas ou a segunda 

suspensa que pode recuperar traballando con tarefas de repaso e 

reforzo no terceiro trimestre. 

Instrumentos 

- Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 

visualización do material que enviado polo profesor. 

- Entrega de traballos solicitados: formularios de comprensión, 

búsquedas de información, gravacións de expresión oral, traballos 

escritos individuais e colaborativos. 

 

Cualificación 

final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 

1. Alumnado con dúas avaliacións aprobadas ou coa segunda 

aprobada: a cualificación será a da 2ª  avaliación podendo sumar ata 

20% máis polas tarefas de ampliación realizadas na fase non 

presencial.  

2 .A cualificación final para o alumnado coas dúas avaliacións 

suspensas, ou a segunda suspensa obterase valorando 

positivamente a realización das tarefas de repaso e reforzo realizadas 

no terceiro trimestre. Farase unha valoración das tarefas entregadas 

e se se alcanza unha media igual ou superior ao 5, terá un aprobado 

na materia. Unha vez superada a materia este alumnado poderá 

tamén ver incrementada a súa cualificación ata un 20% coas tarefas 



de ampliación realizadas na fase non presencial.  

Ao longo do trimestre, o profesorado fará un seguimento das tarefas 

asignadas que deberán presentarse en tempo e forma. Deste xeito, 

todo o alumnado poderá mellorar a nota das dúas primeiras 

avaliacións se traballa e se esforza ao longo da fase non presencial. 

 

Proba 

extaordinaria 

de setembro 

Non hai alumnos neste curso coa 2ª avaliación suspensa. Non 

haberá pois  proba extraordinaria de setembro. 

Materia 

pendente 

Non hai alumnos, neste curso, coa materia pendente. 

Avaliación de 

materias 

pendentes 

Criterios de evaluación:  

A proba prevista para o mes de maio será substituída por unha serie 

de actividades relacionadas cos estándares básicos da materia.  

Criterios de calificación: 

40% da nota: realización do conxunto de actividades propostas. 

60% da nota: La corrección de cada tarefa (evaluando contido e 

forma).  

Procedimientos e instrumentos de evaluación:  

- Caderno de actividades entregado por correo electrónico ao 

alumnado que deberá devolver unha vez realizadas as actividades 

propostas.  

 - O alumnado recibirá notificación mediante correo electrónico dos 

criterios de calificación e das datas para a entrega das actividades.  

- O docente comunicará ao titor as dificultades ou incidencias do 

alumno  

- A xefa de departamento estará sempre a disposición do alumnado 

para calquera dúbida ou necesidade que teña. 



 

3- Metodoloxía empregada para desenvolver co alumnado 

actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes.   
- Propor actividades nas que os alumnos podan poñer en práctica o xa 

aprendido, e mellorar así a súa capacidade de comunicación na língua.  

- Ofrecer modelos de textuales para que os alumnos podan traballar en 

autonomía. 
- Comentar todos os traballos entregados polos alumnos para potenciar a 

autocorrección  e reforzar a capacidade de expresión. 

- Insistir en exercicios modelo para preparar as ABAU. Para os alumnos con 

necesidade de reforzo, realizar e organizar resumes de contidos mínimos, 

con modelos de exercicios que poden consultar en todo momento. 
- Non adiantar en ningún caso contidos gramaticais non estudiados na aula, 

pero sí profundizar nos coñecidos. 

- Reforzar contidos e ampliar únicamente ámbitos que os alumnos podan 

aprender en autonomía, con apoio telemático, como novos campos 

semánticos. 

Medio ou medios telemáticos empregados. 

- Plataforma CLASSROOM. A maioría dos alumnos xa estaban familiarizados 

con ela, xa que a utilizaba anteriormente para compartir material de reforzo e 

ampliación. 

- Correo corporativo do centro para comunicación importantes.  
- A través de Classroom comparto documentos, modelos textuales, enlaces. Os 

alumnos poden compartir os seus traballos, consultar dúbidas, realizar tarefas 

(formularios, vídeos, audios). 

- Páxinas web de recursos para o estudio do Francés como língua estranxeira. 

- Páxinas web francófanas utilizadas para búsqueda de información, 

preparación de traballos. 
Periodicidade das comunicacións co alumnado e medio ou medios de comunicación 

empregados. 

- Ofrécese ao principio da semana traballo para que cada alumno faga  ao seu 

ritmo.  

- O tempo que o alumno debe adicar ás tarefas propostas non supera o horario 

normal de clases da materia (3 horas /semana). 

- Faise sequimento do traballo semanalmente, enviando correo electrónico aos 

alumnos con tarefas atrasadas. 

 

 

4- Información e publicidade 
Información ao alumnado e 
ás familias 

A información contida neste documento será enviada aos 
alumnos por correo electrónico e compartida no grupo da 
plataforma Classroom. 

Publicidade Publicación obrigatoria na web do centro, dentro da sección 
do departameto de Francés. 

 


