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1. INTRODUCCIÓN 

O Real decreto 1631/2006, que determina as ensinanzas mínimas 

correspondentes á educación secundaria obrigatoria establece, seguindo as propostas da 

Unión Europea, que as ensinanzas ordenadas nel deben orientarse ó logro das 

competencias básicas,  imprescindibles para a realización persoal, para exercer á 

cidadanía activa, para incorporarse á vida social e laboral dun xeito satisfactorio e ser 

capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ó longo da vida. 

Este real decreto establece na súa disposición adicicional primeira que as 

ensinanzas da ESA se organizan en tres ámbitos de coñecementos: 

                     - o ámbito de comunicación 

                     - o ámbito social  

                     - o ámbito científico-tecnolóxico 

No ámbito de comunicación intégranse os coñecementos, destrezas e valores que 

permiten que unha persoa adulta comunicarse cos demais nas linguas que lle son 

propias e nunha lingua estranxeira (Francés ou Inglés). 

Na ESA o ámbito de comunicación toma como referencia os aspectos básicos do 

currículo relativos ás materias de lingua castelá e literatura, lingua galega e literatura e a 

primeira lingua estranxeira.  

A organización do currículo fomentará  así a autonomía do alumnado na 

aprendizaxe, a competencia plurilingüe e pluricultural, a dimensión intercultural e a 

estructuración e organización do propio pensamento, por seren todos aspectos que 

redundan nunha aprendizaxe máis efectiva. 

Dentro deste ámbito preséntase o estudo coordinado das dúas linguas da nosa 

comunidade para conseguir unha competencia plena en ambas, favorecer a actitude 

positiva cara a elas e economizar esforzosno proceso de ensino-aprendizaxe. 

Os obxectivos do ámbito de comunicación só se poden acadar desde a 

perspectiva desde ese enfoque integrador das linguas. Existen unha serie de 

aprendizaxes que son transferibles entre as materias que conforman o ámbito, como son 

os aspectos relacionados coa competencia pragmática, a competencia textual, a 

construcción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o desenvolvemento de 

actitudes positivas de tipo lingüistico. Convén recalcar, de calquera xeito, que partir 

dunha organización integradora e converxente das materias deste ámbito de 

comunicación non significa esquecer a existencia de aspectos específicos de cada unha 

das materias integradas no ámbito, sen perder nunca de vista o obxectivo de conseguir 

unha mesma competencia lingüística do alumnado na lingua galega e na lingua castelá. 

A integración  das materias lingüísticas no ámbito faise necesaria especialmente 

no caso da aprendizaxe de persoas adultas se temos en conta que os coñecementos 

iniciais na primeira lingua funcionan como preconceptos na aprendizaxe das segundas, 

e que as operacións cognoscitivas que facilitan o descubrimento e o desenvolvemento 

lingüístico son comúns en todas elas,  polo que se poden e se deben desenvolver ó  

mesmo tempo nos diferentes momentos do ensino para obter un efecto de reforzo. 

Ademáis, o modelo metalingüistico empregado nas distintas linguas deberá de ser 

común para evitar interferencias entre os distintos procesos de aprendizaxe. 

No tocante á lingua estranxeira, o Marco común europeo de referencia para as 

linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, elaborado polo Consello de Europa establece, 

ademais da necesidade de integrar todas as linguas estudadas, unha escala de seis niveis 

comúns de referencia para a organización das aprendizaxes e o seu recoñecemento 
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público. Seguindo estas recomendacións, os contidos da lingua estranxeira, ademais de 

se integraren cos das linguas galega e castelá, establécense para acadar un nivel A1 ao 

rematar o nivel I do ámbito, e un nivel A2 ao acabar o nivel II. O alumnado adulto 

conseguirá así o grao de usuario básico, que o capacitará para comunicarse en situacións 

e contextos cotiáns, dominando un repertorio básico de recursos lingüísticos frecuentes 

da lingua estándar, empregada de maneira interactiva, receptiva e produtivamente, de 

xeito sinxelo pero adecuado e eficaz, comprendendo e producindo textos breves, orais e 

escritos. 

 

2. O ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E AS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 Tendo en conta o seu carácter integrador, o ámbito de comunicación participa 

tamén no desenvolvemento de todas as competencias básicas da educación secundaria. 

Se o ámbito de comunicación se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso 

pleno das linguas nun amplo abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito 

privilexiado para o progreso da competencia en comunicación lingüística en toda a súa 

extensión. Pero, ademais, garda unha relación moi estreita con outras competencias 

básicas. 

 Así sucede coa competencia social e cidadá. Desde este ámbito de comunicación 

facilítase, a través do traballo con diferentes tipos de textos e situacións de 

comunicación, a aproximación crítica á realidade, e o coñecemento e exercicio dos 

valores democráticos e dos dereitos das persoas, permitíndolles a súa promoción e 

integración social. 

O traballo das destrezas lingüísticas prepara para compartir e respectar saberes e 

referencias culturais. Ademais, redunda na mellora da práctica das normas sociais de 

convivencia, especialmente no emprego da negociación para chegar a acordos, 

favorecendo igualmente a promoción e a integración social das persoas adultas. 

 

En canto á competencia no tratamento da información dixital, a súa relación co 

ámbito de comunicación realízase por dúas vías: dunha banda, cómpre aprender a 

utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e 

que lles permiten ao alumnado adulto mellorar as súas habilidades e competencias para 

obter información: dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, 

ou outras de caracter literario (bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, etc.). 

Doutra banda, a lingua mesma é unha ferramenta con que os adultos nos enfrontamos á 

crecente cantidade de información de que se dispón. A través dela seleccionamos, 

analizamos criticamente, organizamos e sintetizamos esa información para o noso 

coñecemento. 

 

Disponse de competencia cultural e artística se se crean, comprenden, aprecian e 

valoran con criterio esas manifestacións culturais e artísticas e se o individuo é quen de 

emocionarse e de gozar coa lectura. 

En canto á competencia para aprender a aprender, desenvólvese ao contribuír a 

linguaxe á estruturación do pensamento e ó control da aprendizaxe, á interpretación das 

informacións lingüísticas, á exposición e conclusións sobre tarefas, etc. 

 

A autonomía, como eixe central no proceso de aprendizaxe, e a iniciativa persoal 

promóvense desde o ámbito de comunicación co contacto activo e continuo con 

distintos espazos de comunicación: a intervención en situacións reais, a lectura de obras 
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literarias que estimulen e fomenten a creatividade; o uso progresivamente autónomo dos 

medios de comunicación social, das tecnoloxías da información e da comunicación 

(TIC) para aprender a manter unha actitude crítica ante as mensaxes recibidas; a 

localización e selección de información, o fomento da autoestima lingüística, etc. Pero, 

ademais, o propio traballo da linguaxe é clave na análise de problemas, na elaboración 

de plans e na toma de decisións. 

3. OBXECTIVOS  XERAIS 

 

1. Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e 

do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e 

as súas variedades lingüísticas e entender as situacións que provocan o contacto de 

linguas. 

 

2. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso 

actualmente, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos 

para o seu emprego en calquera contexto e situación. 

 

3. Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos 

contextos da actividade sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha actitude 

crítica, aplicando a súa comprensión a novas situacións de aprendizaxe. Na lingua 

francesa, os textos estarán referidos a asuntos da vida cotiá, serán de estrutura sinxela e 

clara, e nunha variedade de lingua estándar e os textos orais serán articulados a unha 

velocidade lenta e con claridade, e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a 

mensaxe non estea distorsionada. 

 

4. Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso oral 

e escrito, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 

laboral e cultural, de acordo coas diferentes situacións comunicativas, integrando os 

recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos. En francés, os textos serán breves, 

referidos a asuntos da vida cotiá e, no caso da lingua oral, comunicaranse de forma 

comprensible, aínda que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas, e sexa 

necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación dos interlocutores para manter a 

comunicación. 

 

5. Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e 

mecanismos das linguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e 

textual. 

 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos, para escribir e falar con adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección, tanto en galego como en castelán, e para tomar 

consciencia dos propios sentimentos e ideas e favorecer o control da propia conduta. 

 

7. Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar 

criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación 

social e as TIC para obter, valorar, seleccionar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información relacionada coa vida cotiá, académica e laboral. 

 

8. Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e daquelas 
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normas socioculturais que regulan a comunicación nos diferentes contextos, evitando 

estereotipos lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou 

sexistas. 

 

9. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a 

lectura de textos literarios, en galego e en castelán, como fonte de pracer, de 

enriquecemento, de coñecemento do mundo e do patrimonio cultural. 

 

10. Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha 

interpretación crítica das mensaxes dos medios de comunicación de masas e da 

publicidade, especialmente das que teñen relación coa vida cotiá e laboral. 

 

4. ORIENTACIÓNS   METODOLÓXICAS 

 

No ámbito da comunicación, os contidos actitudinais deben ter sempre un papel 

central para propiciar actitudes positivas cara ás dúas linguas propias de Galicia e ás 

súas variantes, desenvolvendo no alumnado o respecto pola riqueza lingüística da nosa 

comunidade e polos falantes das dúas linguas. 

O modelo de ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir dunha concepción 

práctica da competencia comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma, 

e que abrangue as competencias lingüísticas, sociolingüísticas e pragmáticas. O 

aprendiz de linguas pon a lingua en uso, en ámbitos, dominios e contextos específicos, 

facendo uso das estratexias axeitadas para o seu fin. O usuario da lingua procesa e 

produce textos (orais e escritos), que constitúen as unidades básicas de comunicación, a 

través de actividades de expresión, comprensión, interacción, mediación ou mediante 

unha combinación delas. Para iso os alumnos e alumnas terán que adquirir, a través das 

experiencias de aprendizaxe, unha serie de habilidades ou estratexias. 

Este proceso de ensino-aprendizaxe orientado á acción debe ser concretado e 

reinterpretado segundo as necesidades do alumnado adulto. Estes son os seus aspectos 

fundamentais: 

 

- Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de 

comunicación. 

 

- Integración das destrezas ou actividades comunicativas. 

 

- Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais. 

 

- Papel do profesor como guía do alumnado para a súa apropiación dos    

recursos lingüísticos que fagan posible a acción na lingua. 

 

A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas 

reais ou simuladas en que o alumnado participe. O profesor é o presentador, impulsor e 

avaliador das actividades comunicativas. A súa función será a de orientar, estimular, 

prestar a súa experiencia e aconsellar, pero serán os alumnos os que deberán asumir a 

responsabilidade da súa aprendizaxe, colaborando cos demais alumnos do grupo e co 

profesor para conseguir os obxectivos propostos e desenvolver a súa capacidade de 

aprendizaxe autónoma. O alumno convértese en protagonista da súa aprendizaxe e ten 

un papel activo na aula: deduce, propón, valora as propias dificultades, solicita axuda e 

avalía os diferentes recursos. 
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O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira 

autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso adecuado da 

lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias de aprendizaxe 

significativas, creando contextos que estimulen o interese dos alumnos na aprendizaxe e 

na utilización da lingua albo, e a sensibilidade para as culturas en que se fala a lingua 

que están a perfeccionar ou aprender; que fomenten a confianza en si propios, que 

aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da aula e que desenvolvan a súa 

capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender de xeito autónomo e independente. 

Estas tarefas serán deseñadas a partir dos obxectivos que se pretendan acadar, e serán 

tamén comunicativas, para ofrecer ao alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en 

situacións reais de comunicación. Os materiais empregados nesas tarefas serán 

preferentemente auténticos, para facer que o alumno perciba a lingua como un 

verdadeiro instrumento de comunicación. 

O alumnado deberá familiarizarse coas estratexias de planificación, execución, 

control e reparación, así como cunha serie de procedementos discursivos xerais e 

específicos para cada destreza de comunicación. Dese xeito, fomentarase a autonomía 

do alumnado e poderá aproveitar ao máximo todas as ocasións para mellorar a propia 

capacidade de comunicación tanto na aula como fóra dela, levando a cabo eficazmente 

as tarefas correspondentes. 

A avaliación debe ser entendida como un instrumento que valore o uso axeitado 

da lingua fronte ó coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal. 

O erro é un elemento inevitable, produto da interlingua de transición, que ofrece ó 

profesor información sobre a evolución e o estadio lingüístico do alumno, que non 

exclúe, de xeito ningún, unha análise dos erros para que o alumno reflexione sobre a súa 

actuación de autoaprendizaxe e mellore. 

No que se refire aos aspectos específicos do ensino da lingua francesa, é preciso 

facer referencia de novo ó documento citado Marco común europeo de referencia para 

as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, que insiste en que a aprendizaxe de idiomas 

debe partir do principio fundamental de que a lingua é sobre todo un vehículo de 

comunicación. 

5. NIVEL I. 

 Módulo 1 

Bloque 1:. somos iguais, somos diferentes. A lingua como vehículo de 

comunicación e expresión das diferenzas 

Cos contidos que se detallan deseguido, preténdese que as persoas adultas 

recoñezan o poder comunicativo das distintas linguaxes, analicen o seu uso e 

contextos e reflexionen sobre a realidade sociolingüística en que viven e sobre as 

repercusións do contacto entre linguas e culturas. Que fagan unha reflexión crítica 

sobre certos prexuízos referentes ás linguas e aos seus falantes e valoren a riqueza 

expresiva da nosa comunidade para que contribúan a conquistar a dignificación da 

nosa riqueza cultural e lingüística. Cómpre, ademais, non esquecer o fomento dunha 

actitude de rexeitamento de expresións discriminatorias por razóns sociais, raciais e 

sexuais. 

Neste bloque teñen especial significado os contidos da epígrafe Lingua e 

sociedade, que servirán de núcleos organizadores dos materiais e actividades 

propostas ó alumnado. 
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CONTIDOS: 

-Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do 

contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso 

dos coñecementos previos sobre a situación. 

-Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non 

impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da 

aula nos seus aniversarios,etc.) na lingua estranxeira. 

-Comunicación persoal mediante correspondencia postal ou utilizando medios 

informáticos (chats, correo electrónico, etc.). 

-Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas 

por escrito. 

-Identificación da grafía, pronunciación, fonema e significado, a partir de modelos 

escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao 

alumnado, en situacións contextualizadas, empregando diferentes recursos visuais e 

informáticos. 

-Observación de diferenzas relevantes, contextuais e formais, entre comunicación 

oral e escrita e entre os usos coloquiais e formais. 

-Identificación e uso das formas lingüísticas da deíxe persoal (pronomes persoais, 

posesivos e terminacións verbais) en textos orais e escritos como cartas e normas de 

uso, etc. 

-Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no seu uso, como o 

substantivo, verbo, adxectivo, adverbio ou preposición e conectores básicos de 

adición, enumeración e ordenación. 

-Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis 

predicibles: saúdos e despedidas, presentacións, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

agradecer, felicitar. 

-Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 

-Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se fala o 

francés obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a 

internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1. Comprender fórmulas básicas de contacto social, como saúdos, despedidas, 

desculpas e agradecementos, identificando a intención de comunicación e a relación 

de formalidade entre os interlocutores falantes. 

Con este criterio trátase de avaliar o recoñecemento de fórmulas de contacto social 

e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns, e aquelas utilizadas para iniciar e 

terminar o discurso, así como a intención comunicativa dos falantes que as utilizan 

(agradecer, interesarse por algo ou alguén, desculparse), reaccionando de forma 

adecuada á situación de comunicación e á intención do emisor ou do interlocutor. 

 

2. Utilizar estratexias de comprensión para superar as limitacións que se atopen na 

comprensión da mensaxe, mediante claves identificadas no contexto. 

Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para predicir e facer hipóteses 

do contido do texto prestando atención ós puntos centrais, deducindo do contexto 



 9 

palabras descoñecidas baseándose nos seus coñecementos do tema e das 

expectativas predicibles na situación de comunicación, deducindo o significado 

probable das palabras ou frases que descoñece coa axuda dos coñecementos doutras 

linguas, de trazos contextuais (ton da voz, expresións faciais, actos explícitos e 

acenos, que amosan e regulan o comportamento dos individuos), etc. 

 

3. Participar en conversas e en simulacións sobre temas coñecidos ou estudados na 

aula. Empregar as estratexias axeitadas para facilitar a continuidade da 

comunicación e producir un discurso comprensible. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de comunicarse oralmente en situacións 

reais ou simuladas, sobre temas estudados na aula. Valorarase o uso de estratexias 

que aseguren a comunicación, como presentar e contestar preguntas, intercambiar 

ideas e información, e relatar experiencias sobre temas familiares en situacións 

predicibles. As producións poderán ter incorreccións léxicas, morfosintácticas ou 

fonéticas que non dificulten a comunicación. 

 

4. Comprender mensaxes breves e sinxelas escritas que conteñan instrucións, 

indicacións, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. e 

información básica referida a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con apoio visual. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumno para seguir instrucións 

básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións. Por exemplo, indicacións para 

chegar a un lugar, funcións básicas en páxinas da internet, números, horarios de 

transportes públicos ou espectáculos, prezos e cantidades, etc. 

 

5. Establecer relacións entre funcións da linguaxe, conceptos gramaticais e 

expoñentes lingüísticos. Inducir regras de funcionamento da lingua estranxeira a 

partir da observación de regularidades e aplicar procesos de indución e dedución de 

forma alternativa. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade de activar as estratexias cognitivas 

do alumnado adulto para mellorar o coñecemento do código lingüístico con fin de 

adaptar o que se quere comunicar ao vocabulario e ás estruturas coñecidas. 

 

Bloque 2: ten un correo electrónico. As TIC como medio para buscar, expresar e 

intercambiar información. 

Nunha sociedade como a nosa, na cal se producen cambios constantemente, temos 

que aceptar un novo concepto de alfabetización: o coñecemento dos sistemas e 

modo de operar das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). Saber 

cando e porque se necesita a información, onde encontrala, como seleccionala, 

almacenala, reelaborala e compartila. 

A lingua é unha ferramenta, por iso temos que intentar aprenderlle ó alumnado a 

manexala en todas as situacións de comunicación, temos que capacitar o alumnado 

adulto para unha axeitada xestión da información en todos os ámbitos da súa vida 

(persoal, académico, profesional…). Este módulo pretende ser un primeiro paso 

para o achegamento do alumnado adulto ao coñecemento e ao uso das novas 

tecnoloxías, como medio para buscar información e para organizala e expresala. 
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Neste bloque, os materiais e actividades propostos ó alumnado xirarán 

preferentemente sobre o uso dos ordenadores para buscar e atopar información, para 

formulala e intercambiala con outras persoas. Neste sentido, os contidos da epígrafe 

Comunicación escrita: ler e escribir terán especial significado. 

 

CONTIDOS: 

-Identificación e desenvolvemento progresivo de estratexias para superar as 

interrucións na comunicación en francés (como, por exemplo, a demanda de 

repetición e aclaración), facendo uso de elementos verbais e non verbais nas 

actividades da aula, en parella e en grupo. 

-Produción de mensaxes orais curtas en francés, con estrutura lóxica e con 

pronuncia que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, 

felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios, etc.) 

-En francés, comprensión xeral e identificación de informacións específicas en 

diferentes tipos de textos sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, 

sobre diversos temas axeitados e relacionados coas áreas temáticas. 

-Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como 

actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen o francés. 

-Uso de diversas estratexias, como a planificación, a textualización e a revisión, 

para compoñer textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais. 

-Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada. 

-Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a 

distintas intencións comunicativas: o tempo presente dos verbos. 

-Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico 

relativo a contextos concretos e cotiáns. 

-Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices de francés, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

-Audición e visionamento de obras e fragmentos literarios (narracións breves e 

cancións) en soportes dixitais ou audiovisuais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Establecer contactos sociais moi básicos de xeito intelixible sempre que o 

interlocutor colabore utilizando un discurso claro e lento e que repita o que non se 

comprende. 

Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para utilizar de maneira 

espontánea as formas de cortesía máis sinxelas e cotiás relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos e presentacións. 

2. Empregar as TIC de forma guiada para buscar información, producir mensaxes a 

partir de modelos e para establecer relacións persoais. 

Con este criterio avaliarase a capacidade do alumnado adulto de utilizar as 

tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta de comunicación e 

de aprendizaxe, en actividades habituais da aula e para establecer relacións persoais 

de forma guiada na lingua estranxeira. As comunicacións versarán sobre temas 
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familiares e próximos á experiencia do alumnado adulto, previamente estudados na 

aula. 

 

3. Comprender a información esencial, e os puntos principais ou detalles relevantes 

en textos breves, de estrutura sinxela, que conteñan información persoal básica 

propia e doutras persoas. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado para identificar 

información persoal básica (descrición física, nome, enderezo, teléfono, data e lugar 

de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, 

etc.) presentada ou solicitada en textos como formularios, fichas, cuestionarios, 

carnés ou anuncios. 

4. Completar textos escritos en papel ou soporte dixital en que se solicita 

información básica sobre a identificación persoal. 

Mediante este criterio avalíase a capacidade do alumnado para cubrir 

adecuadamente cuestionarios, formularios ou impresos con información persoal 

básica (nome, nacionalidade, idade, enderezo...). 

5. Reformular na lingua propia o sentido dun texto en lingua estranxeira, oral ou 

escrito, sobre temas previamente traballados na aula, coa finalidade de facelo 

comprensible a interlocutores que descoñecen esa lingua estranxeira. 

Trátase de avaliar a capacidade de mediar entre persoas interlocutoras que non 

poden entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha 

lingua a outra ou dando explicacións do significado do texto. 

 

6. Identificar e utilizar algunhas estratexias usadas para progresar na aprendizaxe, 

de acordo coa experiencia propia do alumnado adulto. 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado adulto identifica e utiliza no seu propio 

proceso de aprendizaxe as estratexias básicas que favorecen a adquisición de 

coñecementos e habilidades: a aceptación do erro como parte do proceso de 

aprendizaxe; o uso de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o 

léxico; o uso correcto do dicionario e de recursos bibliográficos, informáticos e 

dixitais para recoller información, ampliar ou revisar aspectos estudados na aula, 

etc. 

 Módulo 2. 

Bloque 1: a carón do lume.A literatura tradicional e as novas achegas da cultura 

de masas. 

Cómpre poñer especial atención á oralidade nas competencias activas; aproveitar os 

recursos que ofrecen as TIC, a biblioteca, a propia experiencia e o contorno do 

alumnado adulto para fomentar a interacción oral, rica e organizada, mediante a 

investigación en grupo e o traballo colaborativo. 

A carón do lume pretende desenvolver no alumnado adulto o gusto pola 

comunicación oral, o respecto polas normas de interacción no grupo, o aprecio polo 

amplo acervo da literatura tradicional, das novas tradicións urbanas e da canción 

popular da sociedade de masas, reinterpretadas permanentemente a través dos 

medios de comunicación e das TIC. Os nosos maiores, os compañeiros e 

compañeiras e os medios de comunicación, as bibliotecas e internet son uns 
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referentes fundamentais para investigar, recompilar, elaborar e compartir 

narracións, cancións, poemas, dramatizacións, informacións, e afondar na riqueza 

cultural que supón a diversidade lingüística, literaria e a expresividade popular. 

 

Neste bloque, os materiais e actividades propostos ao alumnado xirarán 

preferentemente arredor dos materiais literarios e os contidos referidos a 

comunicación oral que se especifican a continuación. 

CONTIDOS. 

-Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas en calquera das linguas 

do ámbito. 

-Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: contexto verbal e non 

verbal e coñecementos previos sobre a situación, así como identificación de 

palabras clave. 

-Produción de mensaxes orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e 

cunha pronuncia que non dificulte a comunicación en francés. 

-Manter comunicación persoal mediante correspondencia postal ou utilizando 

medios informáticos (chats, correo electrónico, etc) en calquera das linguas do 

ámbito de comunicación. 

-Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de textos, en 

soporte papel e dixital, auténticos e adaptados, sobre asuntos relacionados coas 

áreas temáticas. 

-Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe 

formal e informal nas comunicacións escritas. 

-Identificación na lingua de elementos morfolóxicos no uso da lingua: substantivo, 

verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc. 

-Ampliación de expresións comúns, de frases feitas e de léxico apropiado a 

contextos concretos, cotiáns e das áreas temáticas. 

-Ampliación de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 

-Audición, contextualización e análise de cancións populares actuais (de grupos, 

cantautores, etc.) e doutros produtos da cultura popular da sociedade de masas, en 

todas as linguas do ámbito. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

1. Identificar a idea xeral e as secundarias de mensaxes orais sinxelas que procedan 

de distintos medios audiovisuais ou emitidas cara a cara, sobre temas moi coñecidos 

para o alumnado adulto. 

Con este criterio avaliarase a comprensión da idea xeral de mensaxes breves e 

conversas sobre temas próximos ao alumnado adulto, sempre que se emitan cunha 

pronunciación estándar e facendo uso das estratexias básicas de comprensión das 

mensaxes orais. 

2. Comprender e dar instrucións e indicacións moi breves e sinxelas se se formulan 

amodo e articuladas claramente, e reaccionar adecuadamente ante elas, aínda que 

sexan necesarias repeticións e aclaracións e se teña que recorrer ao uso de 

estratexias paralingüísticas. 
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Trátase de avaliar esencialmente que o alumno adulto é capaz de seguir e dar 

instrucións moi básicas (como a de ir a un lugar ou comprender avisos básicos). 

Valorarase que se fagan preguntas e se dean respostas para asegurar a 

comunicación. Os intercambios comunicativos poderán presentar algunhas 

incorreccións sempre que non imposibiliten a comunicación. 

3. Comunicarse en conversas sinxelas que requiran o intercambio de experiencias 

persoais e de actividades cotiás e de necesidade inmediata, mediante frases 

memorizadas, breves e illadas, da linguaxe formal e informal. O alumno ou a 

alumna farase comprender aínda que realice pausas para buscar as expresións e as 

palabras menos habituais, sendo capaz de utilizar as estratexias que lle permitan 

garantir a comunicación. 

Trátase de avaliar a capacidade de formular e responder de maneira intelixible 

preguntas sinxelas sobre as súas actividades da vida diaria, tempo libre e lecer, 

relacións humanas e sociais habituais e sobre as condicións atmosféricas. 

Valorarase a utilización dun repertorio léxico moi elemental pero propio dos 

distintos temas abordados. 

4. Formular invitacións e realizar propostas moi sinxelas, reaccionando 

adecuadamente a elas, se se lle fala a xeito e con claridade, e usando estruturas 

lingüísticas sinxelas dentro dun repertorio aprendido. 

Con este criterio avaliarase a capacidade do alumnado adulto de ofrecer e rexeitar, 

utilizando normas básicas e sinxelas de cortesía. Valorarase a utilización adecuada 

das expresións relativas á expresión do acordo, do desacordo, do interese, da 

posibilidade e imposibilidade, así como a expresión de números, cantidades, horas e 

expresións temporais sinxelas relacionadas co presente e co pasado. 

 

5. Escribir notas e mensaxes moi breves e sinxelas relativas a necesidades 

inmediatas. 

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado adulto de escribir 

textos breves moi sinxelos con información de inmediata necesidade (indicando 

horas, número, prezo...), empregando palabras e expresións moi básicas de uso 

habitual, e frases e oracións simples e illadas, ou enlazadas con conectores 

elementais. 

 

Bloque 2:  nun lugar desta aula. A linguaxe literaria. 

No segundo bloque do segundo módulo preténdese achegar o alumnado adulto ao 

coñecemento da literatura como sistema especial de comunicación, para 

incrementar a súa capacidade de comprensión e interpretación de mensaxes escritas, 

mellorar o gusto pola escoita e lectura de textos literarios, e fortalecer o seu espírito 

crítico. 

 

A lingua e a literatura son transmisoras de significados culturais e iso supón atender 

a aspectos como o seu papel de depositarias e, ao mesmo tempo, conformadoras 

dunha determinada visión do mundo e da sociedade. A lectura de fragmentos 

contextualizados e obras representativas das literaturas galega e castelá permitirá ao 

alumnado afondar nos sentimentos, mergullarse nas fantasías e coñecer os gustos e 

as ideas da sociedade de cada época. 
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Neste bloque, os materiais e actividades propostos ao alumnado xirarán 

preferentemente arredor dos materiais literarios e os contidos da educación literaria, 

terán especial importancia. 

CONTIDOS 

-Participación respectuosa e responsable en situacións de comunicación oral 

(diálogos, debates, coloquios...). 

-Obtención de información xeral e específica de textos orais sobre asuntos cotiáns e 

predicibles, procedentes de diferentes medios audiovisuais e con apoio de 

elementos verbais e non verbais. 

-Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación (conversas 

telefónicas, peticións, autopresentacións, identificación de obxectos, lugares ou 

persoas) en todo tipo de interaccións (parellas, grupos, equipos) dentro da aula, con 

pronuncia e entoación axeitadas para conseguir a comunicación. 

-Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de certa extensión. 

-Comunicación persoal con falantes franceses mediante correspondencia postal ou 

utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc. Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para ler e transmitir información. 

-Uso das estruturas gramaticais (o pasado verbal) e das funcións máis habituais. 

-Recoñecemento e pronuncia de fonemas de especial dificultade . 

-Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 

de palabras e frases . 

-Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con 

outras persoas. 

-Coñecemento dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos 

xeográficos ou literarios dos lugares onde se fala ó francés, obtendo a información 

por diferentes medios (biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da 

comunicación). 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Intervir en conversas e simulacións relacionadas coas experiencias persoais, cos 

plans e proxectos propios, con progresiva autonomía. Empregaranse estruturas 

sinxelas, as expresións máis usuais, e unha pronuncia que non impida a 

comunicación. 

 

Con este criterio trátase de valorar a capacidade do alumnado adulto para participar 

en situacións de comunicación oral que impliquen a comprensión e a expresión de 

mensaxes. Estas conversas poderán ser as habituais de clase (pedir información e 

aclaración, pedir permiso, traballar en grupo, etc.) e as creadas polo profesor 

(simulacións, comunicacións mediante as novas TIC, etc.) As mensaxes poderán ser 

aínda titubeantes, incluír un léxico reducido e conter erros morfosintácticos. 

 

2. Reformular na lingua propia o sentido dun texto en lingua estranxeira, oral ou 

escrito, sobre temas previamente estudados na aula, para facelo comprensible a 

interlocutores que descoñecen esa lingua. 
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Con este criterio avalíase a capacidade de mediar entre persoas interlocutoras que 

non poden entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha 

lingua a outra ou dando explicacións do significado do texto. 

3. Comprender a información xeral e a específica de textos escritos sinxelos de 

extensión variada. O alumnado demostrará a súa comprensión a través dunha tarefa 

específica. 

 

A través deste criterio avaliarase se o alumnado adulto é capaz de comprender 

textos escritos (correspondencia, anuncios, folletos de diverso tipo, narracións 

sinxelas, artigos de revistas, páxinas web, etc.), aplicando estratexias de lectura. 

Entre outras, utilizaranse a aplicación de regras de formación de palabras, os 

coñecementos transferidos das linguas que coñece ou vinculados a outras áreas do 

currículo das persoas adultas e a inferencia dos significados polo contexto. 

 

4. Escribir, en francés, a partir dun modelo, correspondencia persoal moi breve e 

sinxela sobre temas da vida cotiá ou de inmediata necesidade. 

Con este criterio avalíase a capacidade do alumnado para escribir, en papel ou 

soporte dixital, notas, cartas persoais, postais, felicitacións e correos electrónicos 

moi sinxelos e breves, que conteñan información cotiá ou de primeira necesidade. 

Isto farase a partir de modelos previos, usando as fórmulas máis básicas de saúdo e 

despedida, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións 

simples e illadas ben estruturadas e cunha orde lóxica, dentro dun repertorio xa 

aprendido. 

 

5. Aplicar os coñecementos sobre a lingua estranxeira e as normas de uso 

lingüístico para resolver problemas de comprensión oral e escrita, e para compoñer 

e revisar de maneira cada vez máis autónoma os textos propios. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión 

sobre a lingua e as normas de uso estudadas para mellorar a súa comprensión de 

mensaxes orais en francés, e a composición e revisión de textos 

6. Seleccionar exemplos de aspectos sociais, culturais, históricos, xeográficos ou 

literarios propios dos países onde se fala a lingua estranxeira, mostrando interese 

por coñecelos. 

A través deste criterio preténdese avaliar o coñecemento dos trazos máis 

importantes e característicos da sociedade, cultura, historia, xeografía e literatura 

dos países onde se fala francés, valorando especialmente o respecto intercultural. 

 

6.NIVEL  II. 

 Módulo 3 

Bloque 1:  imos ó quiosco. 

 

O ámbito lingüístico ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado e da capacidade de interaccionar nas 
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diversas situacións de comunicación. A sociedade actual posúe unha suficiencia 

extraordinaria para producir e consumir mensaxes e imaxes que chegan a través dos 

medios de comunicación, construíndo un poderoso vehículo de expresión, 

coñecemento e transformación da realidade, podéndose converter nun medio de 

manipulación do pensamento. Por todo iso, é imprescindible potenciar no 

alumnado, a través da análise e valoración das mensaxes dos medios, un xuízo 

crítico e unha reflexión con que poida alcanzar un criterio propio e unha visión 

crítica da realidade, a través dun conxunto de estratexias básicas: seleccionar 

información, analizala, distinguir feitos de opinións, relacionar, etc. 

 

Os contidos que marcarán as pautas deste bloque e que servirán de núcleos 

organizadores son os relacionados coa comprensión de textos e produtos en xeral 

dos medios de comunicación escrita e audiovisual, coa súa análise, e coa 

construción de textos seguindo as características formais dos que aparecen neses 

medios. 

 

CONTIDOS 

-Escoita, identificación e comprensión de información xeral e específica de 

mensaxes sinxelas, de progresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, pronunciados con lentitude e 

claridade. 

 

-Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como 

actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua francesa. 

 

-Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal 

con diversos fins comunicativos na lingua francesa. 

-Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos, en soporte 

papel e dixital, sobre temas cotiáns de interese xeral e relacionados con contidos 

doutras áreas do currículo. 

-Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, con algúns elementos de 

cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas, e utilizando estratexias 

básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión 

de borradores) que axuden á reflexión sobre o proceso de escritura. 

-Uso progresivamente autónomo de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre 

temas de interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas relacionados coas áreas 

temáticas. 

 

-Uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación. 

 

-Uso apropiado desde o punto de vista sociocultural de fórmulas lingüísticas en 

situacións concretas de comunicación para expresar matices semánticos como 

cortesía, acordo, discrepancia, etc. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Identificar a idea principal e os detalles relevantes de textos e mensaxes orais 

sinxelas sobre temas coñecidos e próximos á experiencia do alumnado adulto, 

emitidos con claridade, cara a cara ou por medios técnicos (radio, televisión, 
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etc.). 

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade para seguir instrucións, 

comprender avisos, diálogos ou exposicións breves sobre temas coñecidos (lecer 

e tempo libre, preferencias, experiencias persoais, organización da aula) cunha 

pronunciación estándar e utilizando as estratexias básicas de comprensión das 

mensaxes orais. 

Preténdese tamén avaliar que o alumnado é capaz de comprender detalles 

concretos e relevantes (horas, números, letras, accesos básicos ós lugares 

públicos...) para o obxectivo comunicativo, relativos a accións, acontecementos 

e necesidades cotiás en tempos presente e pasado. 

 

2. Comprender a información xeral e os datos máis relevantes de textos escritos 

auténticos, de extensión variada e sinxelos, e próximos ó alumnado adulto. 

 

Mediante este criterio valorarase a capacidade para comprender diferentes tipos de 

textos escritos sinxelos (narrativos, descritivos, argumentativos) que traten temas de 

interese xeral, aplicando as estratexias de lectura coñecidas e outras novas, como a 

identificación do tema por medio de elementos textuais e paratextuais. 

 

3. Expresarse intelixiblemente e solicitar a colaboración do interlocutor e responder 

igualmente á petición deste para asegurar a comprensión e o mantemento da 

comunicación. 

 

Con este criterio trátase de verificar, en todas as tarefas de interacción oral, que se é 

capaz de mobilizar recursos lingüísticos, como a utilización de expresións 

memorizadas fixas para pedir que lle falen a un máis a modo, que lle repitan o que 

lle dixeron, ou que lle soletreen unha palabra que non se entendeu. 

 

4. Escribir de forma guiada textos diversos sinxelos e breves, coidando o léxico, as 

estruturas e os elementos de cohesión e coherencia, para remarcar a relación entre 

as ideas e facelos comprensibles ao lector. 

 

Con este criterio preténdese valorar se o alumnado adulto é capaz de comunicarse 

por escrito facendo uso do rexistro adecuado. Os textos incluirán unha sintaxe 

simple e facilmente comprensible, un léxico limitado pero apropiado ao contexto, e 

a ortografía e a puntuación correctas. 

 

5. Aplicar os coñecementos sobre a lingua francesa e as normas de uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión oral e escrita, e como instrumento de 

autocorrección e autoavaliación, para compoñer e revisar de maneira cada vez máis 

autónoma os textos propios. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión 

sobre a lingua e as normas de uso estudadas para mellorar a súa comprensión de 

mensaxes orais en francés, e para compoñer e revisar mellor os seus propios textos. 
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Bloque 2: @puntonós. As TIC como ferramenta de aprendizaxe da lingua. 

 

O traballo neste bloque, iniciado xa no bloque 2 do módulo primeiro, céntrase 

tamén no emprego activo das tecnoloxías da información e da comunicación, e ten 

como obxectivo que o alumnado adulto sexa competente no tratamento da 

información dixital. Cómpre aprender ao alumnado a utilizar unha serie de 

ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles permitirán 

mellorar as súas habilidades para obter e expresar información significativa. 

 

A lingua mesma é a ferramenta con que se aborda a crecente información de que se 

dispón. O coñecemento dos sistemas e modo de operar das tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado para 

unha axeitada xestión da información atendendo ás distintas finalidades prácticas, 

persoais e profesionais. Necesitaranse estratexias para organizar, relacionar e 

sintetizar esta información e tamén para prepararnos para os novos avances 

tecnolóxicos que se aveciñan. 

CONTIDOS 

-Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados na lingua francesa. 

 

-Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves sobre 

acontecementos, experiencias e coñecementos diversos. 

 

-Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como 

actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira. 

 

-Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter 

información co fin de realizar tarefas individuais ou en grupo. 

 

-Comunicación persoal con falantes franceses mediante a correspondencia postal ou 

utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc. 

-Aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar 

léxico. 

-Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe 

(dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da 

comunicación) para a aprendizaxe da lingua francesa. 

-Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. 

-Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a 

lingua francesaa: literatura, arte, música, cine, obtendo a información por diferentes 

medios (a biblioteca, a prensa, a internet e outras tecnoloxías da información e da 

comunicación). 

-Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua francesa 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

Criterios de avaliación. 

1. Comprender os puntos principais e os detalles relevantes en mensaxes e anuncios 

públicos sinxelos, transmitidos por medios técnicos ou de viva voz, que conteñan 



 19 

instrucións, indicacións ou outra información relativa a situacións de necesidade 

inmediata. 

 

Mediante este criterio preténdese avaliar que o alumnado é capaz de comprender 

detalles concretos e relevantes (horas, números, letras, accesos básicos aos lugares 

públicos...) para o obxectivo comunicativo, relativos a accións, acontecementos e 

necesidades da vida cotiá. 

 

2. Intervir en conversas e simulacións relacionadas coas experiencias persoais, cos 

plans e proxectos propios, con progresiva autonomía. Empregaranse estruturas 

sinxelas, as expresións máis usuais, e unha pronunciación que non impida a 

comunicación. 

 

Con este criterio trátase de valorar a capacidade do alumnado adulto para participar 

en situacións de comunicación oral que impliquen a comprensión e a expresión de 

mensaxes. Estas conversas poderán ser as habituais de clase (pedir información e 

aclaración, pedir permiso, traballar en grupo, etc.) e as creadas polo profesor 

(simulacións, comunicacións mediante as novas TIC, etc.) As mensaxes poderán ser 

aínda titubeantes, incluír un léxico reducido e conter erros morfosintácticos. 

 

3. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación dunha maneira cada vez 

máis autónoma para buscar información, escribir textos a partir de modelos, enviar 

e recibir mensaxes de correo electrónico e para establecer relacións persoais orais e 

escritas. 

 

Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado adulto de utilizar 

as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicarse e aprender en 

actividades habituais da aula e para establecer novas relacións persoais. As 

comunicacións tratarán sobre temas familiares para o alumnado adulto previamente 

traballados. 

 

4. Escribir descricións moi breves e básicas de lugares, obxectos e persoas mediante 

frases e oracións sinxelas, e co léxico propio da descrición de características físicas 

e psicolóxicas elementais pero precisas. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado adulto para facer 

descricións elementais sobre lugares e obxectos familiares utilizando un repertorio 

lingüístico sinxelo pero amplo. 

5. Narrar de forma sinxela e breve feitos e experiencias, así como expoñer plans e 

presentar proxectos de xeito moi elemental e relacionados con temas cotiáns. 

 

Con este criterio téntase avaliar a capacidade de redactar textos sinxelos e breves 

sobre acontecementos, actividades, plans e proxectos relativos a asuntos cotiáns ou 

de interese persoal, usando unha serie de frases e oracións sinxelas enlazadas con 

conectores simples nas cales, aínda que poida haber erros ortográficos, quede claro 

o que se intenta dicir. 

6. Recoñecer os aspectos culturais máis importantes dos países onde se fala a lingua 

francesa , destacando as características máis significativas dos costumes, normas, 

actitudes e valores desa sociedade e valorando positivamente os patróns culturais 

distintos ós propios. 
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A través deste criterio valorarase se o alumnado adulto é capaz de identificar nos 

textos orais e escritos algúns trazos característicos da cultura dos países onde se fala 

francés, se os pode describir de maneira sinxela e se amosa respecto por eles. 

 Módulo 4 

Bloque 1:  as cousas de palacio. A comunicación persoal e profesional. 

O obxectivo do ámbito da comunicación é desenvolver a capacidade de comprender 

e de saber comunicarse nas diversas situacións e contextos da vida. A linguaxe ten 

un papel fundamental no desenvolvemento integral da persoa, nas súas relacións 

consigo mesma e nas súas relacións e posibilidades sociais e profesionais. É tamén 

o instrumento imprescindible para entender e explicar o mundo, e intentar a súa 

transformación. 

 

Neste bloque facilitaranse ó alumnado estratexias para a consecución da súa 

autonomía persoal e da súa capacitación para integrarse como compoñente pleno na 

sociedade, a través dun uso máis maduro da linguaxe, especialmente en contextos 

laborais. 

 

Os contidos máis importantes deste bloque son os relativos ó perfeccionamento das 

técnicas de comprensión e composición de textos propios, especialmente dos que 

debe usar nas súas relacións sociais e profesionais. 

CONTIDOS 

-Escoita, identificación e comprensión do significado xeral e específico de 

conversas sinxelas sobre temas coñecidos, presentados de forma clara e organizada, 

co fin de contestar preguntas ou cuestións sobre temas coñecidos. 

-Participación activa en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese 

persoal con diversas fins comunicativas. 

-Comunicación persoal con falantes franceses a través de correspondencia postal ou 

utilizando medios informáticos. 

-Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando 

correctamente a ortografía e os signos de puntuación. 

-Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais 

mediante comparación e contraste coas linguas que coñece. 

-Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte 

do proceso de autoaprendizaxe. 

-Uso de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de interese persoal e 

xeral, temas cotiáns e temas relacionados coas áreas temáticas de estudo. 

 

-Recoñecemento e produción autónoma de diferentes patróns de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

-Valoración da importancia da lingua francesa en todos os eidos das relacións 

internacionais. 

 

-Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, 
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actitudes e valores da sociedade francesa e relación cos patróns culturais existentes 

en Galicia. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Identificar a idea principal e os detalles relevantes de textos e mensaxes orais 

sinxelas sobre temas coñecidos e próximos á experiencia do alumnado adulto, 

emitidos con claridade, cara a cara, ou por medios técnicos (radio, televisión, etc.). 

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado adulto para 

comprender mensaxes orais que traten sobre as necesidades materiais e as relacións 

sociais, sensacións físicas e sentimentos ou opinións das persoas adultas. 

 

2. Intervir en conversas sinxelas e en simulacións, usando estratexias adecuadas aos 

diversos momentos da comunicación: inicio, mantemento e remate. O discurso será 

comprensible e adaptado ás características da situación e á intención comunicativa. 

 

Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado adulto para desenvolverse en 

conversacións sinxelas con funcións diferentes (establecer relacións, expoñer, narrar 

e argumentar, describir e dar instrucións). 

3. Usar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira autónoma con 

diferentes propósitos: buscar información, escribir textos sinxelos a partir de 

modelos, enviar e recibir mensaxes de correo electrónico e establecer relacións 

persoais orais e escritas. 

Este criterio trata de valorar a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e 

da comunicación para comunicarse e aprender a través das actividades habituais da 

aula e para establecer relacións persoais tanto orais como escritas. 

4. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada 

en lingua estándar e sinxela, que narre e describa acontecementos, sentimentos 

básicos ou desexos das persoas adultas. 

Con este criterio preténdese verificar a capacidade do alumnado para identificar as 

formas lingüísticas que expresan a intención de comunicación do remitente, 

comprender expresións fixas e convencións sinxelas e básicas, propias do tipo de 

texto, e poder reaccionar de xeito adecuado. 

5. Comprender, de maneira suficiente, correspondencia formal breve para captar as 

informacións principais que conteña sobre cuestións básicas ou relacionadas co seu 

traballo. 

Quérese avaliar con este criterio o coñecemento da estrutura das cartas formais 

(remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo ao destinatario, corpo da carta, 

despedida e sinatura), así como a capacidade de comprender un repertorio básico de 

expresións fixas de confirmación ou denegación, obriga, coñecemento, necesidade e 

permiso utilizadas para a solicitude dun traballo, a confirmación dun pedimento, a 

reserva dun hotel, etc., coa axuda dun dicionario. 

6. Dar información elemental escrita sobre a actividade profesional, a formación, os 

hábitos e os intereses propios do alumnado adulto. 

Mediante este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado para escribir 

información básica, como redactar un curriculum vitae esquemático, cubrir enquisas 

e cuestionarios breves, etc., sobre o traballo (profesión, horario, lugar de traballo...), 
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os estudos, os hábitos (condicións de vida, horarios e actividades diarias) e os seus 

intereses (deportes, música...), dun xeito breve e sinxelo, usando estruturas básicas e 

aprendidas e utilizando un repertorio léxico moi básico e limitado, pero propio do 

tema. 

 

Bloque 2:  toda unha vida. A lingua como instrumento de aprendizaxe. 

 

Os contidos deste bloque son eminentemente instrumentais e deben preparar o 

alumnado adulto para utilizar a lingua como vehículo para seguir adquirindo 

coñecementos durante toda a súa vida. A linguaxe constitúese así en instrumento de 

aprendizaxe do resto dos ámbitos, posto que a propia lingua é a ferramenta 

imprescindible do coñecemento. 

O alumnado debe desenvolver as estratexias necesarias para que aprenda a manexar 

a lingua en todas as situacións de comunicación. 

 

Neste bloque terán especial importancia a análise e o uso de procedementos para 

que o adulto poida autodirixir conscientemente a súa aprendizaxe, desenvolvendo 

estratexias para buscar, organizar e expresar a información, especialmente con fins 

académicos, e poder seguir así aprendendo ao longo de toda a súa vida. 

 

Terán especial significado neste bloque o uso das técnicas de traballo intelectual e 

dos formatos máis útiles dos textos informativos (resumos, informes, etc.) 

 

CONTIDOS 

-Uso de estratexias para desenvolver a comprensión das mensaxes orais: contexto 

verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, identificación das 

palabras clave e da actitude e intención do falante. 

-Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e terminar a 

interacción. 

 -Obtención de información xeral de textos orais auténticos, gravados e en soporte 

multimedia que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, 

acontecementos e accións ligados a temas de conversa habituais. 

-Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos intereses do alumno 

adulto. 

 

-Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais 

mediante comparación e contraste nas linguas que coñece. 

-Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte 

do proceso de aprendizaxe. 

-Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe 

(dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou recursos informáticos). 

 

-Participación na avaliación da propia aprendizaxe da lingua francesa e uso de 

estratexias de autocorrección. 

-Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios (biblioteca, prensa, 

internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación). 
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-Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de fórmulas lingüísticas en 

situacións concretas de comunicación para expresar matices semánticos, como 

cortesía, acordo ou discrepancia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Desenvolverse en situacións de comunicación orais da vida cotiá, reaccionando 

coa expresión de actitudes e sentimentos de interese, desinterese, contento, 

satisfacción, decepción, esperanza, preferencia, admiración, sorpresa e tristeza, con 

expresións sinxelas e habituais, e respectando as normas de cortesía. 

 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado adulto de expresarse nun rexistro 

estándar en situacións en que se deban amosar sentimentos ante as persoas 

implicadas na interacción, utilizando os marcadores lingüísticos de relacións sociais 

básicas, as normas de cortesía, fórmulas fixas e habituais e logrando a adecuación 

sociolingüística á situación de comunicación. 

2. Identificar información relevante en textos narrativos, argumentativos e 

descritivos, breves e sinxelos; textos que presenten unha secuencia lineal de 

elementos, publicados en medios de información, e que traten temas moi coñecidos 

ou relacionados coa súa experiencia e intereses das persoas adultas. 

 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade do alumnado para localizar 

información específica básica. Por exemplo, nunha entrevista: información sobre o 

carácter da persoa, o aspecto físico, os gustos; nunha noticia breve ou suceso: o 

lugar e as persoas implicadas; nunha narración, as liñas xerais do argumento, os 

personaxes que as levan a cabo, o tempo ou o espazo onde se desenvolven. 

 

3. Narrar de forma sinxela e breve feitos e experiencias, expoñer plans e presentar 

proxectos de xeito moi elemental e relacionados con asuntos cotiás e de interese 

persoal nas distintas áreas temáticas. 

Con este criterio avalíase a capacidade de redactar textos breves e sinxelos sobre 

actividades, acontecementos de temas cotiás e de interese persoal, empregando os 

tempos verbais en presente, pasado e futuro, usando unha serie de oracións sinxelas 

enlazadas con conectores simples. 

4. Empregar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios 

textos, e organizar estes seguindo os textos modelo. 

Con este criterio preténdese avaliar, en todas as tarefas de expresión escrita, a 

capacidade do alumnado para utilizar estratexias que faciliten o proceso de escritura 

seguindo modelos de textos de características similares: a planificación e o ensaio 

do texto; a revisión que garanta a corrección tanto ortográfica como na orde das 

palabras e na presentación do escrito. Tamén se valorará o uso eficaz de materiais 

de consulta e autoaprendizaxe adecuados ao nivel (dicionarios, gramáticas, as novas 

tecnoloxías, etc.) 

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua francesa e as normas de uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión oral e escrita, e para compoñer e revisar 

de maneira cada vez máis autónoma os textos propios. 

Con este criterio trátase de comprobar como o alumnado adulto usa a reflexión 

sobre a lingua e as normas de uso estudadas para mellorar a súa comprensión de 

mensaxes orais en francés, e a composición e revisión de textos. 
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7. Recoñecer os aspectos culturais máis importantes dos países onde se fala a lingua 

francesa, destacando as características máis significativas dos costumes, normas, 

actitudes e valores desa sociedade e valorando positivamente os patróns culturais 

distintos aos propios. 

A través deste criterio valorarase se o alumnado adulto é quen de identificar nos textos 

orais e escritos algúns trazos característicos da cultura dos países onde se fala francés, 

se os pode describir de maneira sinxela e se amosa respecto por eles. 

 

 

Criterios de cualificación de todos os módulos da ESA: Para avaliar os alumnos da 

ESA térase en conta a actitude positiva en clase, a participación, a realización dos 

deberes e traballos, a entrega en prazo destes últimos, o respeto polos compañeiros e 

polo profesor, o interés e o esforzo por comunicarse en francés e a avaliación positiva 

das probas de expresión oral, de comprensión oral, de expresión escrita e comprensión 

escrita  realizadas ó longo do curso. 

 A nota da avaliación virá determinada pola media das mencionadas probas no 

parágrafo anterior, puntuadas sobre 6, e a cal se lle engadirán 4 puntos pola 

consecución  dos items  enumerados máis arriba relativos a actitude, esforzo, 

participación, deberes, traballos... 

 

 

 

Actividades complementarias e extraescolares 
 

            O departamento de francés ten previsto para o ano 2015-2016 que os alumnos de 

tódolos módulos de ESA poidan asistan á unha representación teatral en Vigo, en 

horario de diurno.  

Trátase da obra “Medecin malgré lui” de Molière (70% francés, 30% castelá). 

 A data da representación será o xoves día 10 de marzo de 2016 ás 10:00 horas. 

O custo aproximado da actividades mais o desprazamento a Vigo será de 9 euros.  

 

 

 

 


