
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES PLURILINGÜE ELVIÑA
CURSO: 19-20
MATERIA: FRANCÉS
DEPARTAMENTO: FRANCÉS
DATA: 6/5/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3.  Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,  repaso,  e  no  seu  caso
ampliación)

4. Información e publicidade.



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Para 1º de ESO Para 1º de ESO

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

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

Para 2º de ESO Para 2º de ESO

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

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

Para 3º de ESO Para 3º de ESO

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

SLEB4.3. 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.

Para 4º de ESO Para 4º de ESO

B43 Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas
con actividades cotiás ou do seu interese.

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que 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

Para 2º de BAC Para 2º de BAC

B45 Escribir breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal,
ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un
control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis
específico dentro da propia área de especialización ou de interese.

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros,  blogs e chats nos que describe experiencias,
impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co seu ámbito de interese,
actividades  e  experiencias  pasadas  ou  feitos  imaxinarios,  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre
eles.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Ver o apartado “cualificación final”

Instrumentos:
Probas obxectivas desenvolvidas durante o 1º e 2º trimestre
Traballo desenvolvido polo alumno durante o 1º e 2º trimestre
De ser o caso, proba final de contidos mínimos

Cualificación final Para tódolos cursos, a cualificación final do alumno será o resultado de 
aplicar, en cada caso, a fórmula máis beneficiosa das dúas seguintes

Fórmula A: A media aritmética da nota final do primeiro trimestre e do(s) 
exame(s) celebrado(s) no segundo trimestre, antes de que fose decretado o 
Estado de Alarma.

Fórmula B: A nota do exame celebrado no segundo trimestre, antes de que 
fose decretado o Estado de Alarma. No caso de terse celebrado máis dun 
exame nese período, a media aritmética deles.

Ámbalas dúas notas poderán ser matizadas, á alza, en función do traballo 
desenvolvido polo alumno ó longo do curso e no transcurso do Estado de 
Alarma.

Nota importante

No caso de que, despois de aplicar a fórmula que resulte máis favorable, o
alumno tivese un resultado inferior  a  5,  notificarase este feito á  familia  a
través  de  calquera  das  canles  a  disposición  do  centro  (abalar,  correo
electrónico, teléfono…), e se lle remitirá ó alumno, por vía telemática, unha
proba final  de  contidos mínimos que deberá devolver cumplimentada por
correo electrónico ó profesor da materia. 
Esta  proba  final  de  contidos  mínimos  versará  exclusivamente  sobre  os
contidos tratados en clase ata o 14 de marzo do ano en curso e, segundo
figura na programación didáctica entregada polo Departamento ó inicio do
curso,  terá  una  cualificación  máxima  de  5.  Esta  cualificación  poderá  sen
embargo  ser  matizada,  á  alza,  en  función  do  traballo  desenvolvido  polo
alumno ó longo do curso e no transcurso do Estado de alarma.
A proba final de contidos mínimos enviarase por correo electrónico, previa
notificación  ás  familias,  o  luns  1  de  xuño,  e  deberá  ser  devolta,
cumprimentada antes das 20:00 horas do venres 5 de xuño.
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Proba
extraordinaria de

setembro

A proba extraordinaria de setembro desenvolverase, a priori, do mesmo xeito
que a proba final de contidos mínimos de xuño, e versará sobre os mesmos 
contidos. Este punto podería variar no caso de que as  Autoridades 
académicas ou sanitarias recomenden explícitamente a realización de exames
presenciais.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Para cada curso, os mesmos especificados na páxina 3

Criterios de cualificación:

   Para cada curso, os mesmos especificados na páxina 3

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Con data 1 de xuño de 2020 remitiraselles ás familias, por vía telemática, a 
proba de avaliación da materia pendente. Esta proba deberá ser devolta, 
debidamente cumprimentada, antes do venres 5 de xuño ás 20:00 horas

A devolución da proba cumprimentada realizarase por correo electrónico, á 
dirección de correo do Xefe de Departamento: alejandrotoval@yahoo.es

Os contidos do exame de avaliación da materia de pendentes xa se lles foron 
notificados ós alumnos antes de que fose decretado o Estado de Alarma.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

En xeral, para tódolos cursos,  as actividades propostas dende o inicio do 
Estado de Alarma e ata a data de final de curso consistirán nunha mistura de 
actividades de repaso e actividades de introducción de novos contidos que 
estaba previsto desenvolver ó longo do terceiro trimestre.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

As actividades están a ser remitidas a través da plataforma EDMODO, da Aula 
Virtual e, en certos casos, por correo electrónico. A día de hoxe, e trala 
adxudicación de ordenadores e conexións a internet por parte do Equipo 
Directivo, a este Departamento non lle consta que haxa alumnos sen 
conectividade.

Materiais e recursos Os materiais serán remitidos en formato de vídeo, WORD ou PDF
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Calquera dos métodos a disposición deste Departamento, a saber:

Abalar

Correo electrónico

Páxina web do centro

Número de Teléfono indicado pola familia, de ser o caso.

Publicidade Con carácter xeral, toda información de interese será Publicada na páxina 
web do centro.
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