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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020 

 

 

 

 

CENTRO: IES FRANCISCO AGUIAR – BETANZOS. 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS. 

MATERIA: FRANCÉS 2FLE. 

CURSOS: ESO e BACHARELATO. 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

Para tódolos os niveis e grupos da ESO e de primeiro de Bacharelato: Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

correspondentes aos catro primeiros bloques (comprensión de textos orais, produción de textos orais, comprensión de textos escritos e 

produción de textos escritos), é dicir, as catro destrezas básicas, e ao bloque 5 nos catro primeiros apartados serán traballados ao longo 

de todo o curso, e mantéñense tal e como quedaron recollidos na PD.  

Dentro dos correspondentes ao quinto bloque (a competencia comunicativa), os apartados B5.5. (funcións comunicativas), B5.6. 

(léxicas) e B5.7 (funcións sintáctico discursivas) que se ían introducindo de xeito temporalizado en casa trimestre, mantéñense os 

correspondentes ao primeiro e segundo trimestre seguindo a  PD, e os do 3º trimestre quedan sen ser impartidos. 

Polo que respecta a 2º de Bacharelato non introducimos ningunha modificación no recollido na PD, posto que se están a rematar, de 

forma telemática, os contidos que quedaban por impartir correspondentes ao terceiro trimestre. 
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1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN (ESO e BACHARALETO) 

 

 

 

AVALIACIÓN. 

 

Prodedementos:  

• Observación do traballo do alumnado. 

• Recollida de tarefas do alumnado. 

• Probas de ser o caso. 

 

Instrumentos:  

• Diario e rexistro do observado nas tarefas. 

• Rexistro das entregas das tarefas. 

 

 

 

CUALIFICACIÓN FINAL. 

 

 

 

 

Introducimos modificacións na PD, en concreto no punto 4.3. Criterios de cualificación, apartado b) 

Cualificación final. Ditos cambios consisten en eliminar a ponderación dos trimestres, todos pasan a 

ter unha mesma valoración.  

En todos os niveis e grupos, a nota final da terceira avaliación, e polo tanto da avaliación ordinaria 

de xuño, será froito da media aritmética resultante da suma das cualificacións da primeira e da 
segunda avaliacións de docencia presencial,  máis de  0 a 2 puntos polo traballo telemático a 
distancia tendo en conta a  detección de posibles plaxios (uso de tradutores para as tarefas de 

expresión escrita e traballos similares de varios alumnos cos mesmos erros).  
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CUALIFICACIÓN FINAL. 

 

 
A rúbrica. 

 Traballo desenvolvido durante a docencia non presencial  Curso: …   ____   / 2 puntos. 

Nome:                                                               

Non 

entregou a 

maioría das 

actividades  

Entregou poucas 

actividades, de 

maneira pouco 

coidada e con 

incorreccións 

e/ou tarde. 

Entregou a 

meirande parte  

das actividades, 

pero non todas a 

tempo e/ou de 

maneira coidada e 

correcta 

Esforzouse e 

entregou a meirande 

parte de actividades, 

case todas de 

maneira coidada ,  

correcta e a tempo. 

Esforzouse e 

entregou todas 

as actividades 

de maneira 

coidada, 

correcta e en 

tempo 

0 0.5 1 1.5 2 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO. 

 

Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles dos dous 

primeiros trimestres do curso escolar, que constará  dun exercicio de  comprensión escrita e de varios 

de expresión escrita,  incluíndose  nestes últimos actividades lexicais, gramaticais ou de redacción. O 

aprobado fíxase no 5. 
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ALUMNADO COA MATERIA 
PENDENTE. 

 

Neste departamento só temos un alumno que se atopaba nesa situación: alumno matriculado en 2º 

ESO, coa materia pendente de 1º ESO. Dito alumno incorporouse ao centro xa case rematado o 

segundo trimestre. Revisado o seu expediente só consta a cualificación do primeiro trimestre de 2º 

ESO do centro do que proviña: 4. Se a súa cualificación fose un 5 ou superior, xa tería superada a 

materia de 1º ESO, pero como non se deu o caso, ante esta situación e a súa coincidencia co período 

de confinamento, tomamos a decisión de poñernos en contacto coa familia e co alumno para 

informarlles de como recuperar a materia, especificándolle os contidos, o tipo de proba a realizar e os 

criterios de cualificación (baseados nos estándares mínimos de aprendizaxe de 1º ESO, recollidos na 

PD.)  

Dita proba xa se levou a cabo de xeito telemático. 

 

2.  

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES. 

 

Dende o remate das clases presenciais, debido á situación de alerta sanitaria, este departamento 

inicia unha formación telemática, utilizando, preferentemente,  coma ferramenta  a “Aula Virtual”. 

Continuamos traballando as catro competencias, seguindo a tipoloxía de actividades que 

levabamos a cabo nas clases presenciais, aínda que a competencia de expresión oral queda 

minimizada, non habendo exercicios de interacción, pero realízanse escoitas e actividades de  
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repetición ou gravacións sobre un tema requirido polo profesor, relacionado cos contidos que estamos 

a impartir.  

No caso do alumnado da ESO, dispón na Aula Virtual do libro que estabamos a empregar, en formato 

dixital: Pluriel, e tamén o caderno de exercicios, o que lles permite traballar toda a tipoloxía de 

actividades.  

En canto a Bacharelato, ao non dispor de manual, seguimos a elaborar boletíns de tarefas que inclúen: 

contidos lexicais, gramaticais e actividades de comprensión e expresión oral e escrita.  

Alternamos actividades de repaso dos dous primeiros trimestres con outras de ampliación de contidos 

esenciais e procedimentais, en todos os niveis e grupos.  

Nestes niveis (ESO e 1º Bacharelato) estamos a impartir contidos de ampliación que estaban sen 

rematar do 2º trimestre alternando coa revisión dos que se xa estaban traballados. 

En 2º Bacharelato, remataremos os contidos recollidos na DOGA e na PD.  

As tarefas cárganse semanalmente na Aula Virtual cun prazo de entrega que queda especificado.  

 

 

 

 

 

 

Mantemos contacto co alumnado a través da Aula Virtual da Web do Centro Escolar, enviándolle e 

recollendo logo as tarefas a realizar (en certos casos servímonos dos correos electrónicos das 

familias). Ao mesmo tempo, de observar a non participación ou falta de interese por parte 

dalgún/dalgunha alumno/a, establecemos contacto co titor e a familia mediante o programa informático  
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METODOLOXÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SIXA”, correo electrónico ou por teléfono e, no caso de non obter resposta, informamos nas reunións 

que estamos a levar a cabo (videoconferencias Webex)  con tódolos titores e á Dirección do Centro.  

Atendemos as dúbidas e preguntas a través dos medios telemáticos citados anteriormente, e tamén, 

no caso do alumnado de Bacharelato, por Whatsapp.  

En determinados cursos impártense clases virtuais: videoconferencias Webex ou vídeos domésticos. 

A coordinación entre as profesoras do departamento, así coma reunións cos titores e coa Dirección do 

Centro realízanse a través do programa Webex. 

Seguindo as instrucións da Dirección Xeral, gran parte do traballo está destinado á recuperación e 

reforzo do 1º e 2º trimestres.. 

As actividades propostas na Aula Virtual teñen fixada unha data de entrega e, a súa supervisión tenta 

facerse a diario, aínda que a cantidade de tarefas, en moitas ocasións, faino imposible, dado o número 

de alumnos e grupos cos que contamos neste departamento. As correccións das actividades  

publícanse á semana seguinte xunto coa a entrega das novas tarefas. Aínda que todo alumnado ten a 

súa corrección individualizada coas explicacións e anotacións pertinentes que quedan rexistradas na 

Aula Virtual, ou se é o caso, no correo da familia, se estas son entregadas utilizando esa vía 

telemática. 
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METODOLOXÍA. 

 

 

RECUPERACIÓN de AVALIACIÓNS SUSPENSAS:  

Dacordo co recollido na PD, onde se detalla que non haberá exames de recuperación específicos, 

seguindo os principios da avaliación continua. O alumnado recuperará as avaliacións negativas 

aprobando as posteriores, xa que estas inclúen os contidos das anteriores. A primeira avaliación 

recuperarase se o alumno supera a segunda, e a segunda, se supera a terceira.  

Ante esta situación excepcional de suspensión das clases presenciais, para os alumnos que teñan 

unha cualificación negativa no 2º trimestre o departamento chegou aos seguintes acordos, na reunión 

telemática que se levou a cabo o día 21 de abril de 2020, ás 11h00:  

• Información ao alumnado que se atopa nesta situación, non só por vía telemática senón tamén 

telefonicamente. En caso de non recibir resposta, enviaremos notificación ao titor dos grupos 

correspondentes e a xefatura de estudos.  

      Os métodos para poder obter ao aprobado tanto na ESO coma en Bacharelato,  son os seguintes:  

• Entrega de tarefas específicas para o alumnado que se atopa nesta situación, que 
ademais, se entrega as actividades xerais, a maiores, estas servirán para subir nota 
seguindo a rúbrica que se aplica para a cualificación final ordinaria. 

• Realización dunha proba escrita baseada nos estándares mínimos de aprendizaxe dos 

dous primeiros trimestres. Proba que constará dun exercicio de comprensión escrita e 

varios de produción escrita (contidos lexicais e gramaticais). A data para a súa realización,   
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telemática ou presencial, se as circunstancias o permitisen, será establecida polo 

departamento ou xefatura de estudos.  

 

ALUMNADO CON AC OU NEE: 

              Neste departamento, temos un alumno TDH en 1º ESO  e outro en 3º ESO con TDA. Dado 

que a situación de confinamento, provocada pola pandemia COVID-19, obriga a facer un seguimento 

personalizado aínda que non de xeito presencial, os/as alumnos/as con NEE están atendidos vía Aula 

Virtual, correo electrónico e se fixera falta vía telefónica. Se os distintos casos o requiriran recorreríase 

ao departamento de orientación. 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS. 

 

• Libro de texto e caderno de exercicios dixitais cargados na Aula Virtual. 

• Boletíns de exercicios elaborados polo profesor. 

• Vídeos da rede. 

• Enlaces a páxinas web: le point du fle, RFI, blogs… 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 

Información ao alumnado e 
ás familias. 

 

• Chamadas telefónicas. 

• Mensaxes a través da aula virtual. 

• Correos electrónicos. 

• Mensaxes a través da titoría. 

• Informes Sixa. 

 

 

As profesoras do departamento 

 

Irene García Pérez    Beatriz Muíño Raña     María Beatriz Vázquez Agilda 

(Profesora de Francés)    (Profesora de Francés)   (Xefa de departamento) 

 

En Betanzos, 7 de maio de 2020 


