
FRANÇAIS SECONDE LANGUE ÉTRANGÈRE (FSLE)  
 

COURS 2018-2019 – 1º ESO 
 

Seguiranse as instrucións contidas no Caderno TIL : Comunicación  : 
 

 Desde Vicedirección fixéronse chegar aos titotores os Cadernos TIL: Comunicación, para que os repartiran 
ao grupo-clase que titorizan. Estes Cadernos conteñen algúns dos acordos eleborados polo equipo TIL, a petición 
do profesorado e do alumnado (co fin de facilitarlle a tarefa ao un e ao outro), ao longo dos últimos tres anos 
académicos e que son viculantes para todo o profesorado do Centro e que conteñen: 
 

• Pautas para a presentación de traballos, tarefas e textos. 
• Pautas para a presentación de exames. 
• Pautas para respectar as propiedades textuais. 
• Indicacións para elaborar unha definición. 
• Indicacións para a elaboración dun esquema. 
• Indicacións para a elaboración dun resumo. 
• Indicacións para citar fontes, textos e obras. 
• Indicacións para elaborar un texto expositivo. 
• Indicacións para tomar apuntamentos. 

 
 

INSTRUMENTOS ET PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN  
 

Todo o alumnado será cualificado seguindo os criterios de avaliación dictados pola lexislación e que 
serán concretados polo proceso e os instrumentos que seguen. 
  
1- Compréhension de textes oraux (15%)  
Elle sera évaluée au moyen de : grille(s) d’évaluation préalablement mises à disposition des élèves, épreuves 
écrites de tout type et observation directe qui sera contenue dans un protocole de contrôle  dans le journal de 
classe.  
 
2- Production de textes oraux (15%)  
Elle sera évaluée au moyen de: grille(s) d’évaluation préalablement mises à disposition des élèves et observation 
directe qui sera contenue dans un protocole de contrôle  dans le journal de classe. 
 
3- Compréhension de textes écrits (20%)  
Elle sera évaluée au moyen de: épreuves écrites et observation directe qui sera contenue dans un protocole de 
contrôle  dans le journal de classe. 
 
4- Production de textes écrits (15%)  
Elle sera évaluée au moyen de: épreuves écrites et brèves rédactions de tout type.  
 
5- Connaissance de la langue e conscience intercult urelle e plurilingue (10%)  
Elle sera évaluée au moyen de: production de matériel de la part de l’élève (tâches) et observation directe qui sera 
contenue dans un protocole de contrôle  dans le journal de classe.  
 
6 - Attitude face au processus d’enseignement et ap prentissage (25%)  
Elle sera évaluée au moyen de : observation directe et quotidienne qui sera contenue dans un protocole de 
contrôle  dans le journal de classe (on tiendra compte de l’effort et application de l’élève ainsi que de sa 
participation et de son attitude en classe). 
 
 

Estas porcentaxes unificaranse para a nota da avaliación en 4 apartados do xeito que segue (sendo 
susceptibles de variacións se o alumnado así o solicita é a docente o considera factible:  
 

1. TRAVAIL,  APPLICATION  ET ATTITUDE DANS LA CLASSE (60%) 
2. TÂCHE 
3. EXPOSÉ ORAL                                    (40%) 
4. EXAMEN D’ÉVALUATION 



MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA  DE FSLE ( CURSO 2018-2019) 
 

• Compresión do esencial de mensaxes orais e escritas sinxelas en situacións de aula ou sobre temas persoais e 
familiares tratados previamente.  

• Produción de mensaxes orais e escritas sinxelas para formular informacións básicas, insistindo na correcta 
pronuncia e entoación cando se trate de producións orais.  

• Recoñecemento do erro, utilizándoo para aprender e mellorar. Comprensión e utilización das estruturas 
lingüísticas básicas e o léxico estudado nas unidades.  

• Enfrontamento e superación perante novas dificultades que vaian xurdindo na comunicación (dentro da aula) 
sen renunciar á posibilidade de comunicarse na lingua de estudo (francés).  

• Colaboración nos traballos de grupo e respecto polas opinións dos compañeir@s.  

• Actitude positiva na realización de tarefas, correcta presentación das mesmas (seguindo as indicacións contidas 
no Caderno de Comunicación TIL) e coidado do material de traballo.  

• Respecto da parte de francés do caderno de linguas, á marxe da limpeza, debe conter todo o material de cada 
avaliación ordenado (con data e paxinación). 

• Actitude positiva na aula e aberta cara a aprendizaxe da cultura francófona e calquera outra obxecto de estudos.  



 

FRANÇAIS SECONDE LANGUE ÉTRANGÈRE (FSLE)  
 

COURS 2018-2019 – 1º Bacharelato 

 

Seguiranse as instrucións contidas no Caderno TIL : Comunicación  : 
 

 Desde Vicedirección fixéronse chegar aos titotores os Cadernos TIL: Comunicación, para 
que os repartiran ao grupo-clase que titorizan. Estes Cadernos conteñen algúns dos acordos 
eleborados polo equipo TIL, a petición do profesorado e do alumnado (co fin de facilitarlle a tarefa 
ao un e ao outro), ao longo dos últimos tres anos académicos e que son viculantes para todo o 
profesorado do Centro e que conteñen: 
 

• Pautas para a presentación de traballos, tarefas e textos. 
• Pautas para a presentación de exames. 
• Pautas para respectar as propiedades textuais. 
• Indicacións para elaborar unha definición. 
• Indicacións para a elaboración dun esquema. 
• Indicacións para a elaboración dun resumo. 
• Indicacións para citar fontes, textos e obras. 
• Indicacións para elaborar un texto expositivo. 
• Indicacións para tomar apuntamentos. 

 
 
 

INSTRUMENTOS ET PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN  
 

Todo o alumnado será cualificado seguindo os criterios de avaliación ditados pola 
lexislación e que serán concretados polo proceso e os instrumentos que seguen. 
 

1- Compréhension de textes oraux (20%)  
Elle sera évaluée au moyen de : grille(s) d’évaluation préalablement mises à disposition des 
élèves, épreuves écrites et observation directe qui sera contenue dans un protocole de contrôle  
dans le journal de classe.  
 
2- Production de textes oraux (20%)  
Elle sera évaluée au moyen de: grille(s) d’évaluation et observation directe qui sera contenue dans 
un protocole de contrôle  dans le journal de classe. 
 
3- Compréhension de textes écrits (30%)  
Elle sera évaluée au moyen de: épreuves écrites et observation directe qui sera contenue dans un 
protocole de contrôle  dans le journal de classe. 
 
4- Production de textes écrits (20%)  
Elle sera évaluée au moyen de: épreuves écrites et rédactions de tout type.  
 
5- Connaissance de la langue e conscience intercult urelle e plurilingue (10%)  
Elle sera évaluée au moyen de: production de matériel de la part de l’élève et observation directe 
qui sera contenue dans un protocole de contrôle  dans le journal de classe.  
 

Estas porcentaxes unificaranse para a nota da avaliación en 4 apartados do xeito que 
segue (sendo susceptibles de variacións se o alumnado así o solicita é a docente o considera 
factible:  
 

1. TRAVAIL,  APPLICATION  ET ATTITUDE DANS LA CLASSE (60%) 
2. TÂCHE 
3. EXPOSÉ ORAL                                    (40%) 
4. EXAMEN D’ÉVALUATION 



MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA  DE FSLE ( CURSO 2018-2019) 
 

• Comprensión da información global e informacións específicas en textos orais, emitidos por 
procedementos mecánicos, en Internet ou en situacións de comunicación cara a cara.  
 

• Participación en intercambios comunicativos orais en situacións habituais de fala dentro da aula  
e en simulacións ou debates, producindo un discurso comprensible cunha pronuncia e entoación 
correctas. 
 

• Extracción da información relevante contida en textos escritos de distintos tipos (narrativos, 
descritivos e expositivos) e procedentes de diversas fontes (periódicos, revistas, libros. Páxinas 
web...) e en diferentes formatos  
 

• Lectura comprensiva e autónoma de textos, con sentido completo e mostrando a súa 
comprensión por medio dunha tarefa (oral ou escrita). 
 

• Redacción de textos escritos sinxelos que sexan comprensibles, de maneira adecuada, 
coherente e cohesionada. 
 

• 6. Utilización de maneira reflexiva e consciente dos coñecementos adquiridos sobre o sistema 
lingüístico francés como instrumento para mellorar as propias producións.  
 

• Reflexión crítica sobre factores socioculturais dos países francófonos e respecto polo diferente. 
 

• Correcto mantemento da parte de FSLE do caderno de linguas. 
 

• Recoñecemento das particularidades da cultura francesa mostrando respecto polas mesmas e 
sendo capaces de comparala coa cultura propia. 
 

• Nocións básicas de literatura, cine, música, xeografía, historia… sobre la France metropolitaine. 
 

• A Francofonía (OIF). 


