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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1.  Comprender  preguntas  e  informacións
relativas  á  información  persoal  e  pública  moi
básica (identificación persoal, gustos, etc.). 

B1.3.  Comprender  o  sentido  global  e  as
informacións  específicas  máis  relevantes  de
mensaxes orais sinxelas e moi básicas en soporte
multimedia,  sobre  situacións  habituais  de
comunicación, se se fala moi amodo e con moita
claridade.

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais ou educativos (información básica de carácter persoal, 
solicitudes de enderezo sinxelas, 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 información máis relevante de 
textos orais breves (instrucións e comunicados) con estruturas previamente 
traballadas, léxico 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.

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás
imaxes, títulos e outras informacións visuais, aos
coñecementos  previos...),  identificando  a
información  máis  importante  e  deducindo  o
significado  de  palabras  e  expresións  non
coñecidas.

 B3.3.  Comprender  información  relevante  e
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben
estruturados,  con  conectores  moi  básicos  e
relativos a coñecementos e experiencias propias
da súa idade.

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

 SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias 
e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade.

 B4.1.  Aplicar  estratexias  básicas  para  producir
textos (elección da persoa destinataria, finalidade
do escrito,  planificación, redacción do borrador,
revisión  do  texto  e  versión  final)  a  partir  de
modelos

 B4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos
que se solicite información. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos
sinxelos, cunha finalidade determinada propia da
súa  idade  e  nivel  escolar,  e  cun  formato
preestablecido,  en  soporte  impreso  e  dixital,
amosando  interese  pola  presentación  limpa  e
ordenada do texto.

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar.

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

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións

 SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo,  
para unha funcionalidade determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) 
tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación 
limpa e ordenada.

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo escrito

 B5.4.  Producir  textos  e  inferir  o  significado
probable de palabras ou frases que descoñece a
partir  das  experiencias  e  os  coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece. 

 SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados 
previamente.

Non hai estándares que fagan referencia a materia de ampliación exclusiva do terceiro trimestre.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Na 1ª e 2ª avaliación, foron utilizados os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Probas escritas e/ ou orais  2 controis escritos (de 20 puntos cada un) e 1 exame de repaso (30 ptos.)

 Observación sistemática

 Valoración da produción

 Exercicios de práctica (redaccións…) e actitude (0,5% da porcentaxe correspondente)

 Fichas de exercicios (20 ptos.)

 Lectura BD francesa / Comentario películas francesas/ Comentario musical (1 deles/ avaliación)

 Resumo de libro de lectura (1 por avaliación en 2ºESO)

 Observación sistemática

 Valoración da produción

 Exercicios de práctica (redaccións…) ; lectura e tradución de textos...

 Participación  (preguntas  e  corrección  de  exercicios)  e  actitude  (0,5% da  porcentaxe
correspondente)

 Fichas de exercicios (20 ptos.)

Na 3ª avaliación, utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Valoración da produción (na entrega
de fichas e traballos)

 Exercicios de práctica (incluíndo gramática, tradución, frases e redaccións…) publicados na 
web do departamento.

 Traballo sobre a lectura dun texto en lingua francesa.

2.2. Criterios para a cualificación final

Farase a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación e tomarase como nota de partida.

A fin de mellorar esta nota, sumarase a nota media obtida de todos os traballos e fichas entregados na
3ª avaliación, e farase de novo a media aritmética. Para valorar o esforzo e ter en conta o traballo do
alumnado de xeito igualitario, esixiremos a entrega dun mínimo da metade das fichas e traballos publicados
por este departamento.Cada ficha entregada será valorada cunha nota numérica entre 0 (entregada en
branco, sen facer) a 10. De todas elas se fará a media aritmética.

En todos os casos, consideramos que superará a materia todo o alumnado que na avaliación
ordinaria acade unha nota mínima de 5 sobre 10. 

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Ignorando se procederá a realización dunha proba “ao uso”, establecemos o seguinte:

a) En caso de poder celebrarse unha convocatoria presencial, realizarase como ata agora unha única
proba, consistente nun exame de repaso xeral da materia traballada durante a 1ª e 2ª avaliación cunha
puntuación máxima de 30 puntos (20 puntos para a parte de produción escrita e gramática, e 10 para a
de comprensión, oral e escrita). 

b) En caso de non poderse celebrar a proba de maneira presencial, substituirase o exame pola entrega
dunha ficha que avaliará únicamente contidos da materia traballada durante a 1ª e 2ª avaliación. A
estrutura será similar á da proba presencial (puntuación máxima de 30 puntos: 20 puntos para a parte
de produción escrita e gramática, e 10 para a de comprensión escrita, non oral).

3. Alumnado coa materia pendente

Dado que a materia de 2LEF é unha materia de contidos progresivos, considerarase que un alumno
recupera a materia  pendente cando, mantendo a optativa de segunda lingua estranxeira francés,  e en
virtude da continuidade da materia e tendo unha avaliación positiva no seu curso actual, dito alumno supera
os contidos mínimos dos cursos de menor nivel precedentes. Os contidos a avaliar son os de 2LEF1.
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3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

O alumnado deberá facer unha serie de actividades que estarán publicadas na sección de Francés da
páxina web do instituto, a saber:

Procedementos Instrumentos

 Valoración da 
produción (entrega 
de fichas e 
traballos)

 Exercicios de práctica (incluíndo gramática, tradución, frases e redaccións…) do caderno específico para o seu
nivel de “Especial: recuperación da materia pendente durante o confinamento”.  Para garantir o correcto repaso
da materia, establécese como mínimo a realización do 50% do caderno.

 1 ficha-control sobre a materia (de estrutura semellante a un exame, de 30 puntos como máximo)

 Realización dunha única ficha, a escoller entre as editadas polo departamento para o seu nivel entre o 14 de 
abril e 12 de xuño 2020.

3.2. Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación pódense extráda táboa do punto 1 correspondente á materia de 2LEF1. 

A nota  media  global  obterase  directamente  da  media  ponderada  da  nota  obtida  nas  actividades
realizadas e entregadas:

a) Caderno específico de recuperación: 40% da nota global final.  Para garantir o correcto repaso da
materia, establécese como mínimo a realización do 50% do caderno.

b) Ficha-control de 30 puntos: 40% da nota global final.

c) Ficha do 3º trimestre a distancia: 20% da nota global final.

En todos os casos, consideramos que superará a materia todo o alumnado que acade unha nota
mínima de 5 sobre 10. 

3.3. Criterios de cualificación

En primeiro lugar, cada caderno ou ficha entregados serán valorados cunha nota numérica entre 0
(entregada en branco, sen facer) a 10. De todas elas se fará a media aritmética. Despois, obterase a nota
media global  da media ponderada da nota obtida encada unha das 3 actividades entregadas segundo
baremo detallado no punto 3.2.

En todos os casos, consideramos que superará a materia todo o alumnado que acade unha nota
mínima de 5 sobre 10. 

3.4. Proba extraordinaria de setembro

Ignorando se procederá a realización dunha proba “ao uso”, establecemos o seguinte:

a) En caso de poder celebrarse unha convocatoria presencial,  realizarase como ata agora unha única
proba, consistente nun exame de repaso xeral da materia traballada durante o curso de 2LEF1, cunha
puntuación máxima de 30 puntos (20 puntos para a parte de produción escrita e gramática, e 10 para a
de comprensión, oral e escrita). 

b) En caso de non poderse celebrar a proba de maneira presencial,  substituirase o exame pola entrega
de: o caderno específico de recuperación da 2LEF1: 50% da nota global final (`para garantir o correcto
repaso da materia,  establécese como mínimo a realización do 50% do caderno),  e unha ficha que
avaliará únicamente contidos da materia de 2LEF1 cuxa estrutura  será  similar á da proba presencial
(puntuación máxima de 30 puntos: 20 puntos para a parte de produción escrita e gramática, e 10 para a
de comprensión escrita, non oral), que dará o outro 50% da nota.
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Cada  semana, colgarase na páxina web do departamento fichas en pdf e ligazóns a actividades en
internet  (poden imprimirse ou facer directamente copiando e/ou respondendo no caderno). Recoméndase
altamente facer e entregar as fichas, en formato informático ou en papel. Hai un correo do departamento a
disposición do alumnado para consultas e entregas.

4.2. Actividades

Poden extraerse da táboa do punto 2.1.: exercicios de práctica (incluíndo gramática, tradución, frases e
redaccións…) publicados na web do departamento; 1 traballo sobre a lectura dun texto en lingua francesa; 1
traballo de comentario sobre manifestacións culturais da lingua francesa (música actual)

4.3. Materiais e recursos

Fichas con exercicios e textos en formato pdf e ligazóns a actividades diversas en internet.

5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas
polos departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.
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Carnota, 12  de maio de 2020

A xefa do Departamento de Francés
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