LINGUA FRANCESA
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO
Para a avaliación e promoción dos alumnos teránse en conta os seguintes
obxectivos e criterios que deberán ser superados polos alumnos en relación cos
obxectivos mínimos fixados para cada curso no capítulo 4:
1.- Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais
curtas emitidas de forma clara, breve e organizada, en situacións de comunicación
interpersoal ou polos medios audiovisuais, sobre temas concretos e coñecidos polo
alumnado, así como sobre temas relacionados con aspectos cotiáns e socioculturais
(organización do sistema escolar, da Seguridade Social, das vacacións...), relativos ao
país ou países nos que se fala o idioma estudado.
Con este criterio avalíase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender
mensaxes emitidos en situación de comunicación cara a cara e que xiren arredor de
necesidades materiais, sensacións físicas e sentimentos ou opinións. Así mesmo,
preténdese medir con este criterio a capacidade para comprender presentacións sobre
aspectos ligados a contidos básicos do currículo da etapa. Valorarase igualmente a utilización de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais.

2.- Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias axeitadas para
iniciar, manter e terminar a comunicación, producindo un discurso comprensible e
adaptado ás características da situación.
Con este criterio valórase a capacidade para desenvolverse en conversas con
intencións comunicativas básicas diversas (establecer relacións, narrar, dar a súa
opinión, describir), utilizando as normas de interacción adecuadas ao rexistro familiar
ou neutro derivado do contexto, e as estratexias e os recursos básicos que aseguren a
comunicación cos interlocutores (preguntar, pedir que se deletree ou se fale máis
amodo...).
Os intercambios comunicativos conterán elementos de coordinación e
subordinación básica que poden presentar algunhas incorreccións que non dificulten da
comunicación.
Trátase de valorar o uso dos recursos lingüísticos adquiridoseasúa adecuación
sociolingüística. Valorarase igualmente a independencia progresiva dos
modeloseointerese e iniciativa na comunicación.
3.- Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos
auténticos e adaptados, de extensión variada sobre temas traballados na aula e tamén
que vehiculen aspectos socioculturais dos países nos que se fala a lingua estranxeira
recoñecendo feitos e opinións, identificando, se é o caso, a intención comunicativa do
autor, e utilizando as estratexias requiridas pola finalidade da lectura.
A través deste criterio avalíase a capacidade para comprender diferentes tipos de
textos escritos (narrativos, descritivos) que traten temas de interese xeral ou

relacionados con outras áreas do currículo, aplicando as estratexias de lectura.
Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma
libros, noticias, instrucións, explicacións, etc., de certa extensión, en diferentes soportes
e con finalidades diversas: procurar ou comunicar información para a realización dunha
tarefa específica, aprender contidos doutras áreas ou por pracer ou por entretemento.
4.- Redactar de forma guiada textos diversos, atendendo ao destinatario e ao
esquema textual que corresponda á intención de comunicación, coidando o léxico, ás
estruturas lingüísticas, e algúns elementos máis complexos de cohesión e coherencia
para marcar a relación entre ideas e facelos comprensibles ao lector e revisando o
produto final para verificar ortografía, puntuación, orde de palabras e tempos verbais.
Este criterio avalía a capacidade para comunicarse por escrito iniciándose na elección
do rexistro adecuado. Os textos presentarán unha sintaxe simple e facilmente
comprensible, léxico limitado pero axeitado ao contexto e corrección na ortografía,
puntuación, orde das palabras e tempos verbais.
En todos os escritos, avaliarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada e a
revisión do texto antes de ser entregado. Valorarase, se é o caso, a habilidade no uso dos
medios informáticos para a súa elaboración e presentación.
5.- Reformular na propia lingua o sentido dun texto tanto oral como escrito que
conteña temas traballados na aula para facelo comprensible a un interlocutor próximo,
que descoñeza a lingua estranxeira e garantir a relación fluída entre falantes e culturas.
Mediante este criterio avalíase a capacidade de mediar, cunha actividade de
interpretación informal, cando o receptor descoñece a lingua orixinal. Trátase de valorar
a capacidade de desligarse da formulación lingüística orixinal e de explicar o sentido do
texto de tal xeito que se poidan evitar malentendidos en un contexto social multilingüe.

6.- Usar as tecnoloxías da información e a comunicación de xeito
progresivamente autónomo para buscar información, producir textos a partir de
modelos, enviar e recibir mensaxes de correo electrónico e para establecer relacións
persoais orais e escritas, amosando interese polo seu uso.
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías de
información e comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en
actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais tanto orais como
escritas, sendo consciente, no caso dos chats, do pouco coidado na escritura das frases e
da ausencia de corrección da gramática, a sintaxe, e a ortografía debidos á velocidadeaáresposta instintivaeimpulsiva que xeraasúa inmediatez.
As comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares
previamente traballados. Tamén se terá en conta se se valora a diversidade lingüística
como elemento enriquecedor, a súa actitude cara á lingua estranxeira e os seus intentos
por empregala.

7. Na propia lingua, comparar distintos aspectos socioculturais característicos
dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos

e evitando os estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura galega.
Trátase de avaliar a competencia intercultural, o interese por coñecer a outra
cultura e a consciencia do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas
pertencentes a outras culturas. Valorarase especialmente o coñecemento dalgúns trazos
socioculturais, históricos e xeográficos dos países nos que se fala a lingua estranxeira.
Dada a dificultade lingüística de expresarse na lingua estranxeira, proporanse actividades de avaliación na lingua propia posto que non é a competencia lingüística a que este
criterio pretende avaliar.

8. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para
buscar información, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer relacións
persoais amosando interese polo seu uso.
Trátase de valorar con este criterio a capacidade do alumnado de utilizar as
tecnoloxías da información e comunicación como ferramenta de comunicación e de
aprendizaxe, en actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais de
forma guiada. As comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares
previamente traballados e realizaran-se a partir de modelos. Tamén se terá en conta a
actitude cara a lingua estranxeira, os intentos por utiliza-la e se se valora a diversidade
lingüística como elemento enriquecedor.

INDICADORES DE LOGRO DA PRACTICA DOCENTE
Ao remate de cada xunta de avaliación farase un documento cos resultados
obtidos polos alumnos na mesma na materia e en función dos mesmos axustarase a
programación facendo as correccións oportunas e atendendo as dificultades atopadas
como grupo e individualmente, propoñen do plans de recuperación para os alumnos que
mostraran resultados por debaixo do esperado.

