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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1.  Utilizar a biblioteca como espazo de
acceso á información presencial ou virtual.

 INEINB1.1.1./ B1.1.2. Utiliza a biblioteca do seu centro para as necesidades de 
lectura e de información (procura de recursos informativos para os seus traballos 
individuais e grupais).

 B1.3.  Identificar  os  recursos  informativos
dispoñibles  segundo  tipoloxía,  soportes  e
formatos.

 INEINB1.3.1. Diferencia os documentos informativos en función do seu contido.

 INEINB1.3.3. Accede de forma autónoma a contidos audiovisuais, presenciais ou 
virtuais.

 B1.4. Adaptar as estratexias de procura ás
características dos recursos dixitais.

 INEINB1.4.1. Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos 
consultados. 

 INEINB1.4.2. Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos dixitais.

 B1.5 Respecta os dereitos de autoría  INEINB1.5.1. Identifica e respecta a autoría de textos ou imaxes.

 B2.2.  Comprender  e  saber  utilizar  o
catálogo informatizado da súa biblioteca.

 INEINB2.1.2. Recupera facilmente os documentos que precisa.

 INEINB2.2.2.  Localiza documentos, en función das súas necesidades informativas, 
no catálogo web da biblioteca.

 B2.4. Acceder á rede e coñecer os recursos
dispoñibles a través de internet.

 INEINB2.4.1. Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información. 

 B2.7. Valorar os beneficios e os riscos da
rede.

 INEINB2.7.1. Navega por internet con seguridade preservando a súa identidade e a 
súa privacidade.

 B2.8.  Coñecer  e  usar  os  criterios  para
identificar os espazos web fiables.

 INEINB2.8.1. Distingue webs fiables en función de determinados criterios: autoría, 
data de actualización, tipo de dominio, finalidades, publicidade, contacto, etc.

 B2.9.  Valorar  as  creacións  colectivas  en
internet: Wikipedia, Galipedia, etc.

 INEINB2.9.1. Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, Galipedia, etc. 

 B2.10. Avaliar de forma crítica a información
recollida  e  contrastar  información  en
distintas fontes.

 INEINB2.10.1. Compara a información recollida en distintas fontes informativas na 
rede.

 B3.2.  Planificar  o  proceso  de  procura  e
recuperación da información.

 INEINB3.2.1. Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar.

 B3.3. Organizar o traballo a nivel individual
ou grupal,  e responsabilizarse das tarefas
adxudicadas.

 INEINB3.3.2. Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que lle 
corresponden. 

 B.3.5. Recuperar os coñecementos previos
sobre o tema e definir os aspectos sobre os
que precisa informarse. 

 INEINB3.5.1. Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura de 
información.

 B4.1. Identificar o tipo de información que
se precisa, localizar as fontes informativas
dispoñibles, realizar consultas informativas
seguindo un plan deseñado previamente e
empregar  o  recurso  informativo  máis
apropiado  ao  tipo  de  información  que  se
precisa.

 INEINB4.1.1. Identifica o tipo de información que precisa en función duns 
obxectivos.

 INEINB4.1.2. Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súa necesidade 
informativa.

 INEINB4.1.4. Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B4.2.  Ler  de  forma  comprensiva  textos
informativos  de  diferente  tipoloxía  (continuos,
descontinuos,  e  procedentes  dos  medios  de
comunicación e dos medios audiovisuais).

 INEINB4.2.1. Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe 
extraer as ideas principais. 

 B4.4. Extraer a información precisa, en función dos
obxectivos do traballo, de forma sintetizada.

 INEINB4.4.1. Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do 
traballo. 

 B4.5.  Recoller  as  fontes  consultadas  para  os
efectos de citalas correctamente no produto final. 

 INEINB4.5.1. Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente.

 B5.4. Coñecer e aplicar as pautas formais para a
elaboración  de  traballos  escritos  (paxinación,
índice,  bibliografía,  etc.),  utilizando  procesadores
de texto de forma autónoma.

 INEINB5.4.1. Presenta os seus traballos segundo unhas pautas 
consensuadas: paxinación, índice, bibliografía, etc.

 INEINB5.4.2. Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 

 B5.5. Coñecer e aplicar as pautas formais para a
elaboración de materiais de apoio ás presentacións
orais.

 INEINB5.5.2. Realiza sinxelas presentacións para amosar o resultado dos 
seus traballos de investigación.

 B5.6.  Coñecer  e  empregar  correctamente  unhas
pautas  polas  que  se  rexe  a  forma  de  citar
diferentes fontes.

 INEINB5.6.1 e 5.6.2. Segue unha pauta para facer a referencia de libros, 
artigos de revistas, música, películas, páxinas de internet, autoría de imaxes,
etc.

 B5.7. Incorporar imaxes aos traballos escritos ou 
ás presentacións cun tratamento adecuado.

 INEINB5.7.1. Incorpora imaxes aos seus traballos de investigación. 

 B5.8. Identificar e valorar as pautas para a 
produción de textos dixitais eficaces (lonxitude 
dos textos escritos, presentacións eficaces, etc.)

 INEINB5.8.1. Respecta unhas pautas mínimas na produción de textos 
dixitais.

 B5.10. Avaliar o proceso de elaboración do traballo 
feito, e tomar consciencia das aprendizaxes 
realizadas, e aplicar os coñecementos adquiridos á
súa vida persoal, académica ou social.

 INEINB5.10.2. Identifica e valora as aprendizaxes realizadas.

 INEINB5.10.4. Incorpora as aprendizaxes realizadas a novos procedementos 
de traballo e de relación no medio escolar e social.

2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

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

Procedementos Instrumentos

 Observación sistemática
 Valoración da produción

 Efectividade nas buscas e selección da información
 Traballo-s feito-s polo alumno

 Observación sistemática
 Valoración da produción

 Organización do traballo e distribución de roles
 Elaboración de mural/ exposición sobre un tema e un folleto de recomendacións lectoras

 Observación sistemática  Actitude cara o traballo / Eficacia na presentación / Corrección de erros

Na 3ª avaliación, utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Valoración da produción (na entrega
de traballos)

 Traballo-s feito-s polo alumno (1 sobre un tema e 1 folleto de recomendacións lectoras)
 Eficacia na presentación / Corrección de erros
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2.2. Criterios para a cualificación final

Farase a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. 

A fin de mellorar esta nota,  sumarase a nota media obtida de todos os traballos 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 dun traballo.

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

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Non procede, pois xa coa media de  1ª e 2ª avaliación, o 100% do alumnado está aprobado e, tal e
como se recolle nas instrucións das autoridades competentes, “o traballo da terceira só serve para mellorar
a nota, nunca empeorala”.

3. Alumnado coa materia pendente

Sendo esta unha materia que se escolle por vez primeira en 2ºESO, non pode vir suspensa de 1º. No
caso de alumnado repetidor, esta materia vólvese a tratar como se fora a primeira vez. Non procede.

4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Proporanse diversos proxectos ou traballos, dos que un consistirá na recomendación de material da
biblioteca (lecturas, películas...) Hai un correo do departamento a disposición do alumnado para consultas e
entregas.

4.2. Actividades

Poden extraerse da táboa do punto 2.1.: Traballo-s feito-s polo alumno (1 sobre un tema e 1 folleto de
recomendacións lectoras)

4.3. Materiais e recursos

Internet: páxinas web, enciclopedias e sitios web con contidos de uso libre (licencia CC). Con axuda ou
non da profesora na selección.

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

O xefe do Departamento de Francés
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