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1.XUSTIFICACIÓN:

Dacordo coas instrucions do 27 de abril de 2020, da Direccion Xeral de Educacion, Formacion

Profesional e Innovacion Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso

academico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autonoma de Galicia, o Departamento

de Francés do IES Illa de Ons presenta neste documento as súas adaptacions da programacion

didáctica.

2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

IMPRESCINDIBLES

Neste apartado recollo o que considero estándares de aprendizaxe e competencias clave 

imprescindibles na materia de frances.Están organizados por niveis. 

1º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a informacion máis relevante de textos orais breves 

(instrucions e comunicados) con estruturas previamente traballadas, lexico moi común relacionado

con necesidades inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se 

fale de xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.5. Presentase e dá e obten informacion básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, 

preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas 

predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboracion da persoa 

interlocutora para entender e facerse entender. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 

SLEB3.3. Comprende informacion básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se 

fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e 

propios da súa idade. 

SLEB3.4. Comprende informacion esencial e localiza informacion específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 



Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresions e enunciados 

traballados previamente, para transmitir informacion, ou con intencions comunicativas propias da 

súa idade e do seu nivel escolar.

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con informacion persoal moi básica e relativa ao seus 

datos persoais e intereses ou afeccions (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacions e mensaxes en soporte dixital moi 

sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

2º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 

educativos (informacion básica de carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi

coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a informacion máis salientable de textos orais 

procedentes de medios audiovisuais ou de internet, breves como instrucions e comunicados, con 

estruturas previamente traballadas, lexico moi común relacionado con necesidades inmediatas e 

accions presentes moi habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e 

poida volver escoitar o dito. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona 

adecuadamente para establecer contacto social elemental, intercambiar informacion moi básica, 

manifestar os seus gustos, facer invitacions e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha 

actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacions moi básicas para ir a un 

lugar. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 

SLEB3.3. Comprende informacion básica e moi sinxela de correspondencia persoal breve na que 

se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e afeccions, referidos a temas moi 

cotiáns e propios da súa idade. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 



SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresions e enunciados 

traballados previamente, para transmitir informacion ou con intencions comunicativas 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con inforpropias da súa idade e do seu nivel escolar 

macion persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas 

afeccions. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 

palabra ou expresion por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, 

preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentacion 

limpa e ordenada. 

3º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.2. Capta a informacion máis importante de indicacions, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre que as condicions acústicas 

sexan boas e o son non estea distorsionado.

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de television e de presentacions moi 

sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente 

traballados, articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou reportaxes breves), 

cando as imaxes constitúen grande parte da mensaxe. 

Bloque 2. Produción de textos orais

SLEB2.1. Fai presentacions breves e ensaiadas, seguindo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas xerais ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde a 

preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas se se articulan clara e lentamente. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi breves 

en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os 

nomes, as ilustracions e os títulos constitúen gran parte da mensaxe.

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si 

mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos 

pasados, e se expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e opinions sobre temas 

xerais, coñecidos ou do seu interese.



Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e manten o contacto social 

(por exemplo, con amigos/as noutros países), na que se intercambia informacion, se describen en 

termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos

e suxestions (por exemplo, cancelacion, confirmacion ou modificacion dunha invitacion ou duns 

plans). 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con informacion persoal básica e relativa aos seus 

intereses ou ás súas afeccions (por exemplo, para asociarse a un club internacional de xente 

nova). 

4º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacions, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves, articulados de xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía, 

ou nun contestador automático), sempre que as condicions acústicas sexan boas e o son non 

estea distorsionado. 

SLEB1.4. Entende informacion relevante do que se lle di en transaccions e xestions cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou 

centros docentes), sempre que se fale amodo e con claridade. 

SLEB1.6. Identifica a informacion esencial de programas de television e presentacions sinxelas e 

ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e predicibles articulados con 

lentitude e claridade (por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes portan 

gran parte da mensaxe. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

SLEB2.1. Fai presentacions breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre

aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a 

preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos breves, en 

calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os 

nomes, as ilustracions e os títulos constitúen grande parte da mensaxe 



SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se fala de si 

mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos 

presentes, pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinions 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

SLEB3.5. Entende informacion específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, 

sempre que poida reler as seccions difíciles 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e manten o contacto social 

(por exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia informacion; se describe en termos 

sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, de dan instrucions e se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestions (por exemplo, cancelacion, confirmacion ou modificacion dunha 

invitacion ou duns plans) e se expresan opinions de xeito sinxelo. 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con informacion persoal e relativa á súa formacion, 

aos seus intereses ou ás súas afeccions (por exemplo, para subscribirse a unha publicacion 

dixital). 

AS COMPETENCIAS

Describo a continuacion as competencias que o departamento considera imprescindibles

- A competencia lingüística: por razons obvias, no ámbito do ensino da lingua francesa como

Lingua Estranxeira, a competencia en comunicacion lingüística e especialmente relevante e

será determinante de cara a avaliacion dos alumnos. 

- A competencia dixital: debido á situacion que estamos a vivir, esta compentencia  pasou a

ter unha importancia decisiva.Esta compentencia conleva o coñecemento das principais

aplicacions informáticas. Supon tamen o acceso ás fontes e o procesamento da informacion.

O alumnado ten que saber utilizar os principais recursos tecnoloxicos para a comunicacion

co profesorado.

- A competencia “aprender a aprender”: dado este novo contexto de aprendizaxe, onde máis

que nunca o alumnado debe demostrar moita máis autonomía ante as aprendizaxes e

sentirse protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe. Por unha banda deberá

interpretar o contido dunha tarea determinada e por outra ter estratexias de planificacion para

poder abordala. Deberá motivarse para aprender e ter a percepcion de auto-eficacia e

confianza en si mesmo.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tal e como aparece recollido nas instruccions do 27 de abril de 2020 durante o terceiro 

trimestre desenvolveranse actividades de recuperacion, repaso e reforzo.

Tamen se contempla a ampliación das aprendizaxes que tomará como referentes aqueles 

obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresion do alumnado 

e que para a súa asimilacion requiran a mínima intervencion docente.

Dende principios de curso todos os alumnos e alumnas do IES Illa de Ons teñen un correo 

corporativo, o que me permitíu crear grupos na plataforma Google classroom.Dita ferramenta

e a que emprego para “colgar” as tarefas que teñen que realizar. Tal e como ven recollido na 

normativa, o departamento de frances está propoñendo os distintos niveis (un total de catro: 

1º, 2º, 3º e 4ºESO) unha tarefa semanal con data de entrega para poder ser revisada. Isto de

cara a flexibilizar os plans de traballo do alumnado e coidando de non penalizar ou afectar ao

seu benestar, nin sobrecargalo de tarefas excesivas. Tamen se está a facer un mínimo 

dunha hora semanal de videoconferencia por grupo (e un acordo do claustro). As 

videoconferencias non están pensadas para dar clase como as clases presenciais senon 

para  realizar un seguimento das tarefas asignadas, atender as posibles dúbidas e dar apoio 

emocional o alumnado.

As actividades a realizar polo alumnado son:

-Visualizacion de recursos dispoñibles na rede, como vídeos, textos, enlaces á blogs

relacionados coa materia, enlaces a presentacions, cancions, podcast, etc...

- Realizacion de fichas de repaso e de reforzo elaboradas pola profesora de frances con

contidos relacionados coa primeira e segunda avaliacion.

- Práctica con materiais dixitais interactivos, proximos as vivencias do alumnado, formularios

autocorrixibles e videotutoriais de elaboracion propia. 

-traballo colaborativo grupal a traves de documentos compartidos.

Compre destacar que o alumnado está recibindo unha atencion individualizada. Cada tarefa

entregada (teñen aproximadamente una semana para realizala) está sendo obxecto dunha

correccion personalizada. As tarefas se reenvían o alumnado de forma periodica con

comentarios sobre os erros e anotacions pertinentes. Procurarse un deseño de actividades



con dificultade progresiva, variedade e reduncia de tarefas por distintas canles para un

mesmo contido, de cara a atencion á diversidade.

A metodoloxía que se está e empregar está centrada en proxectos e tarefas, nas que e

fundamental o “saber facer” mediante actividades variadas, de diverso grado de dificultade e

contextualizadas na vida cotiá. 

As tarefas han de incidir no desenvolvemento das competencias imprescindibles (citadas

anteriormente) que necesitan ser exercitadas.

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Neste terceiro trimestre, (tal e como está recollido nas instruccions que recibimos o profesorado) a

avaliacion e cualificacion adaptarase, tendo en consideracion que se realizara sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, asi como sobre as 

actividades de reforzo, recuperacion ou ampliacion de aprendizaxes realizadas dende a 

declaracion do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao 

alumnado. Para a concrecion dos criterios de avaliacion e cualificacion teranse en conta as 

aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificadas. 

O terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que os dous trimestres anteriores, servirá 

para recuperar as avaliacions pendentes ou mellorar a cualificacion final. Polo tanto a cualificacion

vaise calcular en funcion das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacions. Así, os resultados 

deste terceiro trimestre unicamente serán tidos en conta se axudan ao alumnado a recuperar as 

avaliacions anteriores suspensas, grazas á realizacion de actividades de repaso, reforzo e 

recuperacion, ou se lle axudan a mellorar as aprobadas.En ningún caso o alumnado se verá 

prexudicado polas dificultades derivadas do cambio da metodoloxía presencial á telemática. Por 

isto, non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacions dos trimestres anteriores. En

caso de que esas cualificacions anteriores sexan diferentes, será tida en conta a máis alta. 

Ademáis o alumnado poderá incluso obter unha nota máis elevada na terceira avaliacion, as 

actividades realizadas durante a etapa do confinamento poden subir ata un máximo de dous 

puntos na nota media final.

Proba extraordinaria de setembro

Para o alumnado que non consiga superar a materia na avaliacion ordinaria do mes de xuño,

establecense unha serie de medidas para a recuperacion da mesma en setembro.

A profesora de frances elaborará un “dossier” con actividades que o alumnado terá que facer

durante os meses de vacacions. Estas actividades recollen contidos da primeira e  segunda

avaliacion ( ata o 12 de marzo) e teñen como obxectivo preparar o alumnado para a proba da

avaliacion extraordinaria (setembro).O día que se estableza, á mesma hora do exame, o



alumnado debe entregar as tarefas propostas en xuño.

A nota final obtense do seguinte xeito:

– os exercicios e actividades do “dossier” computan un 50%

– a proba escrita (exame de setembro) computa un 50%

En caso de non poder celebrarse a proba presencial de setembro, so serán tidas en conta as

tarefas encomendadas para o verán, que se poderán achegar por correo electronico á profesora,

e cuxo resultado computará o 100 % da nota final.Para superar a materia, a nota mínima será de

5 sobre 10.

Alumnado coa materia pendente:

Tres alumnos de 3º ESO teñen Frances de 2ºESO pendente. Un deles cursa frances en

3ºESO e tal e como está recollido na programacion, se supera este nivel (o actual 3ºESO), ten

superada a materia de 2ºESO.É o caso dun alumno que acadou un resultado de 6 na primeira

avaliacion e 5 na segunda. As outras dúas alumnas non escolleron frances e polo tanto están a

ser avaliadas con tarefas que entregan dende principio de curso.

Dado que a convocatoria do mes de maio que se establece para estos casos non terá lugar,o

procedemento para a avaliacion da materia pendente consistirá unicamente na avaliacion das

tarefas propostas e entregadas con data límite o 19 de xuño de 2020.As tarefas non entregadas

serán cualificadas como 0.Polo tanto,para superar a materia,farase a media de todas as tarefas

(entregadas e non entregadas). A nota mínima para poder superar a materia será de 5 sobre 10.

No caso de ter que acudir á avaliacion extraordinaria en setembro, seguirase o mesmo

procedemento que co resto do alumnado.

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

O alumnado que cursa frances está a ser informado de forma constante dos cambios producidos

para o desenvolvemento deste trimestre a traves da plataforma Google Classroom ou do correo

electronico.

Compre destacar que esta informacion tamen estará dispoñible na páxina web do instituto.

Aprobada polo Departamento de Frances

A 11 de maio de 2020




