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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Iniciamos o programa CUALE no IES Laxeiro no curso 2017-18 co nivel A1, polo que 

no curso 2018-19 ampliamos dito programa dando tamén o nivel A2 para ofrecerlle unha 

continuidade ao alumnado que cursara o nivel anterior. 

Igual que nos cursos anteriores, seguiremos os obxectivos marcados polo Marco Común 

Europeo de Referencia para as Linguas así como os novos currículos establecidos no 

Decreto 81/2018. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Bases legais: 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG, 29 de xuño), polo que se establece o 

currículo para a ESO e o Bacharelato en Galiza. 

• Resolución do 15 de Xullo de 2016, da DX de Educación, FP e Innovación 

Educativa. , determina as competencias clave que o alumnado debe acadar. 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensable para lograr que 

os individuos acaden un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se 

axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento 

económico, vinculado ao coñecemento. As competencias clave son esenciais para o 

benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e implican os 

coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas. A 

proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, xa que logo, a vinculación entre a 

formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilita a mobilidade de estudantes 

e profesionais. As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes:  

1) Comunicación lingüística  

2) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

3) Competencia dixital  

4) Aprender a aprender  

5) Competencias sociais e cívicas  

6) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

7) Conciencia e expresións culturais  

 

1) Comunicación lingüística  

Esta competencia está presente en todos os aspectos do proceso de ensino-aprendizaxe 

dunha lingua estranxeira. 

Refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 

emocións e a conduta. Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en 

lingua escrita-, esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder 

comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse 

en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes 

de información, comunicación e aprendizaxe. En resumo, para o axeitado 

desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a consideración 
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dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese 

atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

• O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, 

a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do 

son a partir da representación gráfica da lingua). 

• O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a 

sociolingüística (vinculada coa axeitada produción e recepción de mensaxes en 

diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 

comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 

macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

• O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao 

coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

• O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver 

os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e 

estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, 

como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e 

a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte 

deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e 

socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

• O compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres 

dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

 

2) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira implica a adquisición dun vocabulario 

directamente relacionado cos eidos matemático, científico e tecnolóxico: os números, as 

operacións matemáticas básicas, léxico dos distintos eidos científicos, dos principais 

elementos da natureza, das ferramentas tecnolóxicas, ... 

Por outra banda, a correcta adquisición e aplicación das distintas estruturas gramaticais 

dunha lingua esixe un rigor no razoamento e na aplicación propio do eido matemático, 

científico e tecnolóxico. 

 

3) Competencia dixital 

A materia contribúe á adquisición desta competencia na medida en que as TIC van ser 

unha ferramenta esencial no noso traballo cotián, de cara á correcta asimilación e 

posterior aplicación dos contidos vistos (gravacións, vídeos, exercicios en liña...). 

As TIC tamén serán protagonistas nos traballos orais e escritos presentados polo 

alumnado, polo que cada alumno deberá dispoñer de habilidades para buscar, obter, 

procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento.  

Esta competencia incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 

até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das 

tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender e se comunicar. Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as 

distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude crítica e reflexiva na 

valoración da información dispoñible, contrastándoa cando é necesario, e respectar as 

normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas 

fontes nos distintos soportes.  
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Para o axeitado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a 

información, a análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de 

contidos, a seguridade e a resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.  

 

4) Aprender a aprender  

No proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira, o alumnado debe dispoñer de 

habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuar aprendendo de xeito 

cada vez máis eficaz e autónomo de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 

pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de autoavaliarse, e o manexo 

eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual, todo o cal chega a 

desenvolverse a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto 

individuais como colectivas. 

 

5) Competencias sociais e cívicas  

Estudar unha lingua estranxeira tamén implica estudar a realidade social dos países nos 

que se fala esta lingua, e comparala á súa vez coa nosa propia realidade. 

Por outra banda, calquera grupo de alumnos constitúe unha mostra da realidade social 

que nos rodea. 

No grupo de alumnos debemos desenvolver as destrezas e os valores que dan lugar a unha 

convivencia sa e produtiva. 

Estas destrezas e estes valores cobrarán unha especial importancia en todos os traballos 

en grupo que poidamos desenvolver. 

 

6) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia no 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor na medida en que implica a capacidade de 

transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou 

resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades 

e actitudes necesarias con criterio propio, co fin de acadar o obxectivo previsto.  

Para o axeitado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a 

capacidade creadora e de innovación, a capacidade pro-activa para xestionar proxectos, a 

capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado 

e traballo individual e en equipo, e para rematar, o sentido crítico e da responsabilidade.  

 

7) Conciencia e expresións culturais  

O contacto cunha lingua estranxeira supón tamén o contacto coas diferentes 

manifestacións culturais e artísticas propias dos países nos que se fala dita lingua. 

O alumnado poderá así coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha 

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas 

como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e 

patrimonio dos pobos.  

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade 

estética e creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos 

artísticos e culturais para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 

persoal.  

 

 

3. OBXECTIVOS 
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3.1. OBXECTIVOS XERAIS DO NIVEL A1 

 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel básico A1, o alumnado 

será capaz de: 

• Comprender a información esencial en textos orais moi breves, articulados con 

moita lentitude, claridade e redundancia, transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos nunha variedade de lingua estándar, en situacións en que se utilicen frases 

moi sinxelas e habituais referidas a temas moi frecuentes ou a necesidades 

inmediatas e aspectos do ámbito persoal, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada e se poidan utilizar estratexias 

que faciliten a comprensión, como apoios visuais, repeticións a ritmo máis lento 

ou reformulacións. 

• Producir e coproducir, tanto en comunicación cara a cara como por outros medios 

técnicos, textos orais moi breves con estruturas moi sinxelas e habituais, relativos 

a necesidades inmediatas e temas moi cotiáns e predicibles, e desenvolverse de 

forma comprensible, aínda que sexan evidentes o acento estranxeiro, as pausas e 

titubeos e sexa necesaria a repetición, reformulación e corrección de frases, así 

como a colaboración da persoa interlocutora para facerse entender. 

• Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en 

textos moi breves e sinxelos claramente estruturados, en lingua estándar, e que 

conteñan informacións moi sinxelas relacionadas con actividades e situacións da 

vida cotiá ou información persoal básica, especialmente se contan con apoio 

visual. 

• Producir e coproducir, independentemente do soporte, textos moi breves e 

sinxelos con información moi básica relacionada con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade ou información persoal, utilizando un repertorio léxico e 

estrutural moi limitado relacionado con situacións concretas e predicibles e os 

recursos de cohesión e as convencións ortográficas e de puntuación máis 

elementais. 

• Mediar entre falantes de distintas linguas en situacións de carácter moi habitual 

en que se producen intercambios moi sinxelos de información relacionados con 

asuntos moi cotiáns ou con información persoal moi básica. 

 

3.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO NIVEL BASICO A1. (Alumnos que cursan 

3º ESO) 

 

a) Actividades de comprensión de textos orais 

1) Comprender o esencial en situacións en que se utilicen frases moi sinxelas sobre 

temas moi frecuentes que se refiren ao ámbito persoal sempre que se fale con 

lentitude e con claridade. 

2) Seguir un texto breve articulado con claridade, con xeito e con pausas, no cal se 

utilicen expresións moi sinxelas e habituais referidas a temas moi coñecidos ou a 

necesidades inmediatas. 

3) Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente e seguir 

indicacións sinxelas e breves. 

 

4) Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas que traten sobre 

asuntos cotiáns, e que estean pronunciadas con lentitude e claridade. 

 



7 
 

b) Actividades de produción e coprodución de textos orais. 

1) Establecer contactos sociais moi breves, de estrutura moi sinxela, utilizando e 

recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, tomando a palabra 

con cortesía. 

2) Presentarse e intercambiar información básica e sinxela sobre si mesmo/a e 

expresar gustos e intereses sobre temas moi cotiáns. 

3) Participar en conversas moi básicas sobre temas predicibles, facendo invitacións 

e propostas e reaccionando adecuadamente ante elas, e expresar sentimentos e 

opinións de forma básica. 

4) Interactuar para obter ou ofrecer bens e servizos ligados a necesidades inmediatas 

sempre que se fale a modo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reaccionar 

adecuadamente. 

5) Solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 

interlocutora para entender e facerse entender. 

 

c) Actividades de comprensión de textos escritos. 

1) Comprender carteis, letreiros ou textos moi breves e sinxelos que inclúan ou 

soliciten información persoal básica e que conteñan vocabulario moi frecuente. 

2) Comprender instrucións e indicacións breves que conteñan información moi 

sinxela, relacionadas con actividades e situacións cotiás, especialmente se contan 

con apoio visual (anuncios, instrucións de aparellos de uso frecuente, menús de 

restaurantes, folletos...). 

3) Comprender o sentido global e localizar información relevante en textos moi 

básicos e claramente estruturados relacionados con temas da súa experiencia. 

4) Comprender información específica e predicible en correspondencia persoal moi 

breve e sinxela. 

5) Comprender información relevante en noticias moi breves e titulares xornalísticos 

que conten con apoio visual. 

6) Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e 

non lingüísticas. 

 

d) Actividades de produción e coprodución de textos escritos. 

1) Completar documentos básicos en que se solicite información persoal. 

2) Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha información 

moi sinxela e predicible. 

3) Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

4) Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela sobre temas da vida 

cotiá. 

5) Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios 

textos e elaborar estes seguindo textos modelo. 

 

e) Actividades de mediación. 

1) Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información moi simple e predicible 

relativa a necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal contida en textos 

orais ou escritos (carteis, folletos, formularios, correspondencia, cartas e menús 

de restaurantes, horarios, conversas, notas...), sempre que estes sexan moi breves 

e de estrutura moi sinxela, e estean articulados con moita lentitude e claridade e 

con repeticións. 
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2) Mediar en situacións moi cotiás e familiares, nas cales se fale moi lenta e 

claramente, escoitando e transmitíndolle a terceiras persoas información moi 

simple e predicible, pedindo que se reformule o discurso con palabras máis 

sinxelas, aínda que teña que usar palabras soltas ou axudarse de elementos non 

lingüísticos. 

3) Repetir a información predicible contida en textos orais ou escritos moi breves e 

sinxelos (cancións, noticias, carteis...) coa axuda do dicionario e aínda que poida 

cometer erros na asignación do significado axeitado a algunha palabra. 

 

3.3. OBXECTIVOS XERAIS DO NIVEL A2 

 

Unha vez adquiridas as competencias correspondentes ao nivel básico A2, o alumnado 

será capaz de: 

• Comprender o sentido xeral e a información relevante en textos orais breves e 

sinxelos articulados con claridade e lentitude, transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos nunha variedade de lingua estándar, que traten de necesidades 

inmediatas, temas cotiáns e coñecidos cos que se estea moi familiarizado/a ou 

experiencias persoais e predicibles, sempre que non existan ruídos de fondo e se 

poidan utilizar estratexias que faciliten a comprensión, como apoios visuais, 

repeticións ou reformulacións. 

• Producir e coproducir, tanto en comunicación cara a cara como por teléfono ou 

outros medios técnicos, textos orais breves con estruturas básicas e habituais, 

adecuadas á situación e ás persoas interlocutoras, referidos a asuntos da vida cotiá, 

e desenvolverse de forma comprensible e clara, aínda que resulten evidentes o 

acento estranxeiro, as pausas e titubeos, e sexa necesaria a repetición, a paráfrase 

e a cooperación dos/as interlocutores/as para manter a comunicación. 

• Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en 

textos breves e sinxelos, ben estruturados e en lingua estándar, relacionados con 

temas cotiáns, especialmente se contan con apoio visual. 

• Producir e coproducir, independentemente do soporte, textos breves e sinxelos 

sobre aspectos cotiáns e temas predicibles relacionados coa experiencia persoal, 

utilizando un repertorio léxico e estrutural limitado e básico e os recursos de 

cohesión e as convencións ortográficas e de puntuación elementais. 

• Mediar entre falantes de distintas linguas en situacións de carácter habitual en que 

se producen intercambios moi sinxelos de información relacionados con asuntos 

cotiáns ou con información persoal básica. 

 

3.4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO NIVEL BASICO A2. (Alumnos que cursan 

4º ESO)  

 

a) Actividades de comprensión de textos orais 

1) Comprender frases e expresións habituais relacionadas con necesidades 

inmediatas e temas con que se estea moi familiarizado/a sempre que se fale de 

xeito pausado e ben articulado. 

2) Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de conversas 

básicas sobre temas cotiáns que se desenvolvan na súa presenza, e identificar un 

cambio de tema. 

3) Comprender o significado global e as informacións relevantes de mensaxes 

gravadas sinxelas que relaten experiencias persoais e predicibles, articuladas 

lentamente e nunha linguaxe estándar. 
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4) Comprender a información esencial en exposicións e presentacións públicas 

breves e sinxelas, referidas a temas habituais e coñecidos. 

5) Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos 

audiovisuais sinxelos, cando exista o apoio de imaxes moi redundantes. 

 

b) Actividades de produción e coprodución de textos orais. 

1) Desenvolverse nas relacións sociais habituais de xeito sinxelo pero eficaz, 

utilizando e recoñecendo fórmulas habituais de inicio e peche da conversa, 

tomando a palabra con cortesía, utilizando expresións básicas moi habituais 

adecuadas á situación e ás persoas interlocutoras. 

2) Desenvolverse en actividades habituais e transaccións e xestións cotiás, sinxelas, 

propias de situacións e temas coñecidos, facéndose entender ofrecendo ou 

solicitando información básica. 

3) Describir nun monólogo, de forma breve e sinxela, accións, persoas, lugares e 

obxectos, respondendo a preguntas breves e sinxelas dos e das oíntes, se llas 

repiten e se lle axudan coas respostas. 

4) Expoñer plans e formular hipóteses, de forma breve e sinxela, en conversas 

informais en relación con asuntos cotiáns; e expresar de forma breve a opinión, as 

crenzas ou suxestións sobre un tema coñecido. 

5) Solicitar a colaboración do/a interlocutor/a e utilizar estratexias para asegurar a 

comunicación. 

 

c) Actividades de comprensión de textos escritos. 

1) Comprender o sentido global e localizar información relevante e predicible en 

textos sinxelos, en lingua estándar e relacionados con temas da súa experiencia. 

2) Comprender tipos básicos de correspondencia sobre temas cotiáns. 

3) Comprender o sentido xeral e identificar información relevante en textos 

xornalísticos breves e sinxelos, que describan feitos e acontecementos coñecidos, 

especialmente se contan con apoio visual. 

4) Comprender textos instrutivos, argumentativos, descritivos e narrativos sinxelos, 

ben estruturados e en lingua estándar. 

5) Utilizar estratexias que faciliten a comprensión recorrendo a claves lingüísticas e 

non lingüísticas. 

 

d) Actividades de produción e coprodución de textos escritos. 

1) Intercambiar información concreta e sinxela sobre aspectos cotiáns e habituais nos 

diferentes ámbitos de actividade social. 

2) Describir de forma sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar feitos e 

experiencias, así como expoñer plans e presentar proxectos relacionados con 

temas cotiáns. 

3) Intercambiar correspondencia breve e sinxela, sobre temas predicibles 

relacionados coa experiencia persoal e na cal se expresen sentimentos, opinións, 

reaccións e actitudes, ou se solicite ou ofreza un servizo ou información, nun 

rexistro axeitado á situación de comunicación. 

4) Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios 

textos e organizar estes de acordo con textos modelo. 

 

e) Actividades de mediación. 

1) Transmitirlle oralmente a terceiras persoas información específica e relevante 

relativa a temas cotiáns, necesidades inmediatas ou aspectos do ámbito persoal 
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contida en textos orais ou escritos (carteis, folletos, formularios, instrucións, 

correspondencia, etiquetas, anuncios, conversas, presentacións, noticias...), 

sempre que estes sexan breves e de estrutura sinxela, e estean articulados con 

lentitude e claridade, aínda que necesite consultar algunha palabra. 

2) Transmitirlle oralmente a terceiras persoas a información relativa a temas moi 

habituais contida en gráficos e imaxes moi sinxelas, coma mapas meteorolóxicos, 

aínda que sexan evidentes as pausas, os titubeos e as reformulacións. 

3) Mediar en situacións moi cotiás, nas cales o discurso se articule con lentitude e 

claridade, escoitando e comprendendo, aínda que sexa preciso pedir repeticións 

ou reformulacións, transmitindo o sentido xeral e a información esencial e dando 

e pedindo opinión sobre algunhas ideas concretas. 

4) Resumir brevemente os puntos máis importantes e a información máis relevante 

de textos orais ou escritos moi sinxelos e breves, articulados con lentitude, 

claramente estruturados e que conten con apoio visual e cun léxico de uso moi 

frecuente, relativos a temas cotiáns ou necesidades inmediatas, sempre que poida 

axudarse de xestos, imaxes ou expresións doutras linguas e poida cometer erros 

que non dificulten a comprensión. 

5) Tomar notas moi breves e sinxelas para terceiras persoas en exposicións moi 

breves e claramente estruturadas, sempre que o tema sexa familiar e predicible e 

se lle poidan pedir aclaracións á persoa relatora. 

 

4. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS (NIVEL A1)  

 

Unité 0 

• Communication: 

o Saudar; presentarse e presentar alguén; dicir a súa cor favorita. 

• Grammaire: 

o Comment tu t'appelles?; s'appeler: je, tu, il/elle; Comment ça va?; Qui est-

ce? C'est... 

• Vocabulaire: 

o Palabras transparentes; os saúdos; o alfabeto; as cores; os números de 0 

a 20. 

• Sons et graphies: 

o Ritmo da oración; sensibilización á entoación interrogativa e 

exclamativa. 

• Civilisation: 

o Saúdos; personaxes francófonos famosos. 

 

Unité 1 

• Communication: 

o Identificar e describir un obxecto; comunicar na clase; falar das súas clases 

semanais no instituto. 

• Grammaire: 

o Artigos definidos e indefinidos; Qu'est-ce que c'est? C'est... 

• Vocabulaire: 

o O material escolar; as materias; as cores; os días da semana. 

• Sons et graphies: 

o O son [õ]; Je lis, je dis: ai = [ɛ]. 

• Civilisation: 

o A escola en Francia: o sistema escolar, horarios e materias, instalacións... 
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• Tarefa final: 

o Personalización do caderno de francés e realización dun póster colectivo. 

 

Unité 2 

• Communication: 

o Informarse sobre alguén; expresar os seus gustos; describir alguén; dicir 

unha data. 

• Grammaire: 

o Verbos en -er: je, tu, il/elle; o verbo être; o feminino dos adxectivos; o 

plural. 

• Vocabulaire: 

o Os meses do ano; os números do 20 ao 31; deportes e lever; os adxectivos 

descritivos. 

• Sons et graphies: 

o O son [y]; o son [ʀ]; Je lis, je dis: ou = [u], o e mudo. 

• Civilisation: 

o Os deportes; algunhas festas en Francia; os símbolos de Francia. 

• Tarefa final: 

o Realización dun autorretrato imaxinario coa axuda dunha fotomontaxe; 

xogo-exposición de retratos. 

 

Unité 3 

• Communication: 

o Facer apreciacións; describir accións; falar de ecoloxía. 

• Grammaire: 

o A negación; verbos en -er: nous, vous, ils/elles; formas afirmativa e 

negativa; on = nous. 

• Vocabulaire: 

o Os verbos de acción; a reciclaxe e a ecoloxía; os números ata 100. 

• Sons et graphies: 

o O son [Ʒ]; o son [ã]; Je lis, je dis: au, eau = [o]. 

• Civilisation: 

o Xestos ecolóxicos no día a día; a xeografía de Francia. 

• Tarefa final: 

o Constitución e presentación dun grupo "100%" (bos alumnos, deportistas, 

bos compañeiros...). 

 

Unité 4 

• Communication: 

o Situar no espazo; preguntar e dar a súa idade; falar da súa familia; dar 

ordes ou consellos; expresar a pertenza. 

• Grammaire: 

o As preposicións de lugar; os posesivos; o verbo avoir; o imperativo 

afirmativo. 

• Vocabulaire: 

o As partes do corpo; a familia; os medios de comunicación. 

• Sons et graphies: 

o O son [ø]; o son [z]; Je lis, je dis: o "s" final e a liaison. 

• Civilisation: 



12 
 

o Os medios de comunicación e a publicidade; a orixe dos apelidos, apelidos 

frecuentes e orixinais en Francia. 

• Tarefa final: 

o Redacción e posta en escena dun anuncio publicitario. 

 

Unité 5 

• Communication: 

o Facer compras e facer comentarios sobre prendas; preguntar por unha 

causa e contestar; pedir e dar a hora; falar das tarefas cotiás. 

• Grammaire: 

o Os demostrativos; o verbo mettre; pourquoi... parce que; o verbo faire. 

• Vocabulaire: 

o A roupa; a hora; as fórmulas de cortesía (uso de tu e vous). 

• Sons et graphies: 

o O son [v]; o son [œʀ]; Je lis, je dis: oi = [wa]. 

• Civilisation: 

o Os estilos de roupa; Paris (monumentos, museos, arquitectura, 

gastronomía). 

• Tarefa final: 

o Organización dunha fin de semana para visitantes estranxeiros e 

presentación do programa de actividades. 

 

Unité 6 

• Communication: 

o Propoñer, pedir, rexeitar alimentos; falar das súas comidas do día; falar da 

súa vida cotiá. 

• Grammaire: 

o Os artigos partitivos; o verbo prendre; os verbos pronominais. 

• Vocabulaire: 

o Os alimentos; as comidas; as actividades cotiás. 

• Sons et graphies: 

o O son [ɛ̃]; o son [ʃ]; Je lis, je dis: in, ein, ain, aim = [ɛ̃]. 

• Civilisation: 

o Alimentación e dietética; as vacacións en Francia (estadías, solidariedade; 

minusvalías). 

 

Unité 7 

• Communication: 

o Describir fisicamente unha persoa ou un animal; informarse sobre a 

identidade de alguén; indicar a nacionalidade e o país; expresar o que se 

sente. 

• Grammaire: 

o C'est un / une... qui; preposicións de lugar (con cidades e países); avoir 

mal au / à la / aux; os verbos pouvoir e vouloir. 

• Vocabulaire: 

o Adxectivos descritivos; países e nacionalidades; as sensacións (fame, 

sede, dor, medo). 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ɑ̃], [ɔ̃] e [ɛ̃]; o son [uj]; Je lis, j'écris: an, en = [ɑ̃]. 
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• Civilisation: 

o A Unión Europea; obradoiro de escritura: redactar un anuncio. 

• Tarefa final: 

o Os ídolos da clase: presentar alguén que admiramos. 

 

Unité 8 

• Communication: 

o Indicar un itinerario; indicar onde imos e de onde vimos; facer propostas, 

aceptar ou rexeitar; falar dos seus proxectos inmediatos. 

• Grammaire: 

o Aller au / à la / à l' / aux; Venir du / de la / de l' / des; o futuro próximo; 

on = tout le monde. 

• Vocabulaire: 

o A cidade: lugares, itinerarios...; profesións; actividades e lecer. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [b], [v] e [f]; os sons [œ] e [ø]; Je lis, j'écris: é(e)(s), er, es, et, ez 

= [e]. 

• Civilisation: 

o A seguridade vial; obradoiro de escritura: crear slogans para unha 

campaña de comunicación.  

• Tarefa final: 

o Concurso de careteis sobre seguridade vial. 

 

Unité 9 

• Communication: 

o Convidar alguén, aceptar ou rexeitar educadamente un convite; expresar a 

posesión; facer compras nunha tenda de alimentación; explicar unha 

receita de cociña; precisar unha cantidade. 

• Grammaire: 

o Os posesivos (varios posuidores); Je voudrais... (cortesía); os pronomes 

de obxecto directo co imperativo (afirmativo e negativo); a cantidade. 

• Vocabulaire: 

o Compras e tendas de alimentación.; os alimentos; as receitas. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [s] e [z]; o son [ʀ], [gʀ], [kʀ], [tʀ]; Je lis, j'écris: g(e), g(i), j = [Ʒ]. 

• Civilisation: 

o Festas tradicionais en Francia; obradoiro de escritura: redactar unha 

invitación para unha festa. 

• Tarefa final: 

o Elaboración e explicación oral dunha receita. 

 

5. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS (NIVEL A2)  

 

Unité 1 

• Communication: 

o Falar da súa casa, da súa habitación, dos seus obxectos persoais. 

o Contar acontecementos pasados. 

• Grammaire: 

o As preposicións de lugar con de. 
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o O passé composé: formación e auxiliares. 

• Vocabulaire: 

o A casa: estancias, mobles, decoración. 

o Expresións de lugar. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ʃ] e [s] 

o Os sons [ʃ] e [Ʒ] 

o Je lis, j'écris: c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) = [s] 

• Civilisation: 

o Casas insólitas. 

o Obradoiro de escritura: pedir unha cita. 

• Tarefa final: 

o Imaxinar a habitación dos seus soños. 

 

Unité 2 

• Communication: 

o Pasar unha comanda nun restaurante.. 

o Falar dos seus hábitos e da súa alimentación. 

o Descubrir a linguaxe poética. 

o Contar anécdotas en pasado. 

• Grammaire: 

o O pronome en. 

o O passé composé: formación dos participios. 

• Vocabulaire: 

o Os utensilios da mesa. 

o Expresións de tempo (frecuencia). 

o Os alimentos. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [aj] e [ɛj] 

o Os sons [y], [u] e [i] 

o Je lis, j'écris: ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei = [ɛ] 

• Civilisation: 

o Literatura e cine. 

o Obradoiro de escritura: redactar unha ficha biográfica sobre un autor. 

• Tarefa final: 

o Espectáculo poético a partir de Déjeuner du matin, de Jacques Prévert. 

 

Unité 3 

• Communication: 

o Falar das estacións, do tempo que vai. 

o Pedir e dar información precisa sobre un animal. 

o Facer comparacións. 

o Falar do futuro (previsións, proxectos). 

• Grammaire: 

o O comparativo e o superlativo. 

o O futuro simple: formación e verbos irregulares. 

o Os pronoms COD co presente e o futuro. 

• Vocabulaire: 

o As estacións e a meteoroloxía. 
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o Os animais da sabana. 

o Os grandes números (medidas e cantidades). 

o Expresións de tempo (futuro). 

• Sons et graphies: 

o Os sons [k] e [g] 

o Os sons [d] e [t] 

o Je lis, j'écris: gn = [ɲ] 

• Civilisation: 

o Francia en superlativo: lugares excepcionais. 

o Obradoiro de escritura: redactar unha ficha descritiva sobre un animal. 

• Tarefa final: 

o Crear o libro-souvenir da clase. 

 

Unité 4 

• Communication: 

o Presentar e describir alguén. 

o Dicir a nacionalidade de alguén. 

o Falar da súa personalidade. 

o Insistir sobre algo. 

• Grammaire: 

o Il est / Elle est, c'est, c'est un(e). 

o Os pronomes relativos (qui, que) 

o à, en, au, aux + cidade ou país 

o O xénero dos adxectivos. 

• Vocabulaire: 

o Países e nacionalidades. 

o Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos). 

o Os signos do zodíaco. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ɛ] e [ə] 

o Os sons [ɛ̃] e [in] 

o Ortografía: é, ée, és, ées. 

• Civilisation: 

o Ultramar, a illa de Réunion. 

o A francofonía. 

o Obradoiro de escritura: buscando un compañeiro de intercambio. 

• Tarefa final: 

o Escribir un acróstico para presentar un país. 

 

Unité 5 

• Communication: 

o Describir o aspecto dunha persoa. 

o Expresar os seus gustos con paixón. 

o Participar nun casting. 

o Contar anécdotas en pasado. 

• Grammaire: 

o A negación: rien, jamais. 

o Os adverbios de intensidade. 

o O passé composé (afirmativo / negativo, verbos pronominais). 
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• Vocabulaire: 

o A roupa e complementos. 

o A descrición física. 

o Expresións de tempo (cronoloxía). 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ɔ̃], [ɑ̃] e [ɛ̃] 

o Os sons [v] e [f], [p] e [b]. 

o Ortografía: er, ez, é. 

• Civilisation: 

o A moda. 

o A roupa actual ao longo da historia. 

o Obradoiro de escritura: contar unha viaxe. 

• Tarefa final: 

o Debuxar a súa personalidade en forma de árbore: as súas raíces, os seus 

puntos fortes, os seus soños... 

 

Unité 6 

• Communication: 

o Expresar sensacións e emocións. 

o Facer recomendacións. 

o Dar a súa opinión e falar do futuro do planeta. 

o Falar dos seus proxectos. 

• Grammaire: 

o Avoir besoin de + nome / infinitivo. 

o Il faut / devoir + infinitivo. 

o O futuro simple (formación, verbos irregulares). 

• Vocabulaire: 

o Sensacións e emocións. 

o Expresións de opinión. 

o Expresións de tempo (futuro). 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ɛ] e [œ] 

o Os sons [ʃ] e [ʒ], [s] e [z]. 

o Ortografía: ces, ses, c'est. 

• Civilisation: 

o Ecoloxía e alimentación: insectos no menú. 

o Obradoiro de escritura: redactar unha enquisa. 

• Tarefa final: 

o Preparar unha exposición-debate sobre as maneiras de mellorar o noso 

futuro. 

 

Unité 7 

• Communication: 

o Orientarse nunha cidade e describir lugares. 

o Pedir e indicar un itinerario. 

o Construír un relato en pasado. 

• Grammaire: 

o O pronome y. 
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o O imperfecto e o passé composé (situar unha acción / describir accións 

sucesivas). 

• Vocabulaire: 

o A cidade. 

o Preposicións de lugar. 

o Expresións para describir a ambientación dun relato. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ø], [œ] e [ə]. 

o Os sons [p] e [t] e [k]. 

o Ortografía: quels(s), quelle(s). 

• Civilisation: 

o A cidade de Marsella. 

o Artes e literatura na Provenza. 

o Obradoiro de escritura: escribir unha postal. 

• Tarefa final: 

o Presentar e describir o seu lugar favorito. 

 

Unité 8 

• Communication: 

o Falar das tarefas domésticas e de pequenos favores. 

o Expresar o seu enfado, a súa indignación. 

o Expresar a frecuencia. 

o Agradecer. 

• Grammaire: 

o A negación: plus, personne. 

o A construción dos verbos e os pronomes persoais, directos e indirectos. 

• Vocabulaire: 

o As tarefas domésticas. 

o As relacións persoais. 

o A frecuencia. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [b], [d] e [g]. 

o Os sons [ɔ̃] e [ɔn]. 

o Ortografía: a, as, à. 

• Civilisation: 

o Actuar para axudar os demais: axuda humanitaria, asociacións juniors... 

o Obradoiro de escritura: saber expresar o seu agradecemento. 

• Tarefa final: 

o Presentar unha asociación solidaria. 

 

Unité 9 

• Communication: 

o Explorar o universo numérico. 

o Participar a un xogo na televisión. 

o Comparar obxectos. 

o Falar do tempo pasado e das súas lembranzas da infancia. 

• Grammaire: 

o O comparativo e o superlativo. 

o O imperfecto: construción. 
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• Vocabulaire: 

o As redes sociais. 

o As ferramentas numéricas. 

o Expresións de tempo (pasado). 

o A escola en tempos pasados. 

• Sons et graphies: 

o Os sons [ɥi] e [wɛ̃]. 

o Os sons [sk], [sp] e [st]. 

o Ortografía: ais, ait, aient. 

• Civilisation: 

o O arte de expresarse antes e hoxe. 

o Obradoiro de escritura: escribir unha historia. 

• Tarefa final: 

o Preparar unha lectura dramatizada: Os animais que querían vivir xuntos. 

 

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: NIVEL BÁSICO A1 

 

a) Actividades de comprensión de textos orais. 

1) Coñece e aplica á comprensión do texto, extraendo claves para interpretalo, os 

aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis básicos relativos á vida cotiá, ás 

condicións de vida, ás relacións persoais, á linguaxe corporal e ás convencións 

sociais das culturas en que se usa o idioma. 

2) Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a comprensión dos 

puntos esenciais e a información principal do texto. 

3) Distingue a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio moi común dos seus expoñentes, así como os patróns discursivos máis 

elementais relativos á organización textual. 

4) Aplica á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización dos patróns sintácticos de uso frecuente na comunicación oral. 

5) Recoñece o léxico oral básico e de uso común relativo a temas moi frecuentes ou 

a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode deducir do contexto 

e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 

6) Discrimina os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

común e comprende os significados e intencións comunicativas xerais asociados 

a eles. 

 

b) Actividades de produción e coprodución de textos orais. 

1) Aplica á produción do texto oral, tanto monolóxico como dialóxico, os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos máis elementais adquiridos, 

respectando as normas de cortesía máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos orais moi 

breves e de estruturas moi sinxelas e habituais, utilizando unha serie de 

procedementos moi sinxelos para reformular a mensaxe e reparar a comunicación. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio moi común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos máis elementais. 

4) Manexa un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas que lle permiten 

comunicarse de forma comprensible, con pausas, titubeos e reformulacións. 

5) Interactúa de maneira sinxela en intercambios caracterizados por intervencións 

moi breves e significativas, articuladas de forma lenta e clara, facendo preguntas 
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e dando respostas para asegurar a comunicación e usando rutinas sinxelas básicas 

para iniciar e pechar a quenda de palabra, aínda que pode presentar algunhas 

incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza estruturas sintácticas moi sinxelas e de uso moi frecuente e emprega os 

recursos de cohesión textual máis básicos (entoación, repetición léxica e 

conectores moi comúns) para enlazar grupos de palabras e crear secuencias moi 

sinxelas. 

7) Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral moi básico e limitado, 

suficiente para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades 

inmediatas e aspectos do ámbito persoal, utilizando normas básicas e sinxelas de 

cortesía e expresións temporais sinxelas relacionadas co pasado e co futuro, aínda 

que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

8) Pronuncia e entoa de maneira suficientemente clara, aínda que resulte moi 

evidente o acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten a 

comunicación e sexa necesaria a colaboración da persoa interlocutora. 

 

c) Actividades de comprensión de textos escritos. 

1) Coñece e aplica á comprensión do texto, extraendo claves para interpretalo, os 

aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis básicos relativos á comunicación 

escrita nas culturas en que se usa o idioma. 

2) Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a comprensión dos 

puntos esenciais e a información principal do texto. 

3) Distingue a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio moi común dos seus expoñentes, así como os patróns discursivos máis 

elementais relativos á organización, desenvolvemento e conclusión propios do 

texto escrito segundo o seu xénero e tipo. 

4) Coñece os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso máis 

frecuente na comunicación escrita, segundo o xénero e o tipo de texto. 

5) Comprende o léxico escrito máis básico e de uso máis común relativo a temas moi 

frecuentes ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode 

deducir do contexto e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que 

descoñece. 

6) Recoñece os valores e significados asociados ás convencións de formato, 

tipográficas, ortográficas e de puntuación máis elementais. 

 

d) Actividades de produción e coprodución de textos escritos. 

1) Aplica á produción e coprodución do texto escrito os coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos máis elementais adquiridos, respectando as normas de cortesía 

máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos escritos moi 

breves e de estruturas moi sinxelas e habituais, p. ex. copiando modelos de textos 

de características similares ou planificando e ensaiando o texto. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio moi común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos máis elementais para organizar o texto escrito segundo o seu xénero e 

tipo. 

4) Utiliza estruturas sintácticas moi sinxelas e de uso moi frecuente e emprega os 

recursos de cohesión textual máis básicos (repetición léxica e conectores moi 

comúns) para enlazar grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas. 
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5) Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico escrito moi básico e limitado, 

suficiente para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades 

inmediatas e aspectos do ámbito persoal, aínda que pode presentar algunhas 

incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza as regras ortográficas, os signos de puntuación e as convencións formais 

máis elementais na redacción de textos en papel ou soporte dixital. 

 

e) Actividades de mediación. 

1) Coñece os aspectos básicos máis xerais que caracterizan as comunidades de 

falantes correspondentes e é capaz de actuar en consecuencia, aínda que poida 

cometer incorreccións no seu comportamento. 

2) Identifica a información básica e predicible que debe transmitir, aínda que teña 

que solicitar repeticións ou reformulacións e contar coa axuda do dicionario, e 

poida cometer erros. 

3) Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlles máis 

comprensible a mensaxe ás persoas receptoras, podendo axudarse de elementos 

non lingüísticos ou da colaboración doutras persoas. 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: NIVEL BÁSICO A2 

 

a) Actividades de comprensión de textos orais. 

1) Coñece e aplica á comprensión do texto, extraendo claves para interpretalo, os 

aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás 

condicións de vida, ás relacións persoais, á linguaxe corporal e ás convencións 

sociais das culturas en que se usa o idioma. 

2) Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a comprensión do 

sentido xeral e da información esencial do texto. 

3) Distingue a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio común dos seus expoñentes, así como os patróns discursivos básicos 

relativos á organización textual. 

4) Aplica á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización dos patróns sintácticos de uso frecuente na comunicación oral. 

5) Recoñece o léxico oral básico e de uso común relativo a temas moi frecuentes ou 

a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode deducir do contexto 

e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 

6) Discrimina os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 

común e comprende os significados e intencións comunicativas xerais asociados 

a eles. 

 

b) Actividades de produción e coprodución de textos orais. 

1) Aplica á produción do texto oral, tanto monolóxico como dialóxico, os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos elementais adquiridos, 

respectando as normas de cortesía máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos orais moi 

breves e de estruturas sinxelas e habituais, utilizando unha serie de procedementos 

sinxelos para reformular a mensaxe e reparar a comunicación. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos básicos. 
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4) Manexa un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas que lle permiten 

comunicarse de forma comprensible, con pausas, titubeos e reformulacións. 

5) Interactúa de maneira sinxela en intercambios caracterizados por intervencións 

breves e significativas, articuladas de forma lenta e clara, facendo preguntas e 

dando respostas para asegurar a comunicación e usando rutinas moi habituais para 

iniciar e pechar a quenda de palabra, aínda que pode presentar algunhas 

incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e emprega os recursos de 

cohesión textual básicos (entoación, repetición léxica e conectores moi comúns) 

para enlazar grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas. 

7) Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral básico, suficiente para 

dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades inmediatas e 

aspectos do ámbito persoal, utilizando normas básicas e sinxelas de cortesía e 

expresións temporais sinxelas relacionadas co pasado e co futuro, aínda que pode 

presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

8) Pronuncia e entoa de maneira suficientemente clara, aínda que resulte moi 

evidente o acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten a 

comunicación e sexa necesaria a colaboración do interlocutor ou da interlocutora. 

 

c) Actividades de comprensión de textos escritos. 

1) Coñece e aplica á comprensión do texto, extraendo claves para interpretalo, os 

aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á comunicación 

escrita nas culturas en que se usa o idioma. 

2) Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a comprensión do 

sentido xeral e da información esencial do texto. 

3) Distingue a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio común dos seus expoñentes, así como os patróns discursivos básicos 

relativos á organización, desenvolvemento e conclusión propios do texto escrito 

segundo o seu xénero e tipo. 

4) Coñece os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, segundo o xénero e o tipo de texto. 

5) Comprende o léxico escrito básico e de uso común relativo a temas moi frecuentes 

ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode deducir do 

contexto e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece. 

6) Recoñece os valores e significados asociados ás convencións de formato, 

tipográficas, ortográficas e de puntuación de uso máis común. 

 

d) Actividades de produción e coprodución de textos escritos. 

1) Aplica á produción e coprodución do texto escrito os coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos elementais adquiridos, respectando as normas de cortesía máis 

básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos escritos moi 

breves e de estruturas sinxelas e habituais, p. ex. copiando modelos de textos de 

características similares ou planificando e ensaiando o texto. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos máis básicos para organizar o texto escrito segundo o seu xénero e 

tipo. 
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4) Utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e emprega os recursos de 

cohesión textual básicos (repetición léxica e conectores moi comúns) para enlazar 

grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas. 

5) Coñece e utiliza adecuadamente un repertorio léxico escrito básico, suficiente 

para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades 

inmediatas e aspectos do ámbito persoal, aínda que pode presentar algunhas 

incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza as regras ortográficas, os signos de puntuación e as convencións formais 

de uso máis común na redacción de textos en papel ou soporte dixital. 

 

e) Actividades de mediación. 

1) Coñece os aspectos básicos xerais que caracterizan as comunidades de falantes 

correspondentes e é capaz de actuar en consecuencia, aínda que poida cometer 

incorreccións no seu comportamento. 

2) Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe 

transmitir, así como as intencións básicas das persoas emisoras e receptoras cando 

este aspecto é relevante. 

3) Repite ou reformula o dito de maneira máis sinxela para facerlles máis 

comprensible a mensaxe aos receptores e as receptoras, podendo axudarse de 

elementos non lingüísticos ou da colaboración doutras persoas. 

4) Toma notas moi breves coa información necesaria que considera importante 

trasladarlles ás persoas destinatarias, podendo facer preguntas sinxelas para obter 

esta información. 

 

8. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA: NIVEL 

BÁSICO A1 

 

a) Actividades de comprensión de textos orais. 

1) Coñece e aplica a maioría das veces á comprensión do texto, extraendo claves 

para interpretalo, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á 

vida cotiá, ás condicións de vida, ás relacións persoais, á linguaxe corporal e ás 

convencións sociais das culturas en que se usa o idioma. 

2) Esfórzase en aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a 

comprensión do sentido xeral e da información esencial do texto. 

3) Distingue a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio común dos seus expoñentes, así como os patróns discursivos básicos 

relativos á organización textual, inda que sexa coa axuda do/a profesor/a. 

4) Aplica a maioría das veces á comprensión do texto os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización dos patróns sintácticos de uso frecuente na 

comunicación oral. 

5) Recoñece o léxico oral básico e de uso común relativo a temas moi frecuentes ou 

a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode deducir do contexto 

e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece, inda que 

sexa coa axuda do/a profesor/a. 

6) Esfórzase en discriminar os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de 

uso máis común e comprende os significados e intencións comunicativas xerais 

asociados a eles. 

 

b) Actividades de produción e coprodución de textos orais. 
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1) Aplica a maioría das veces á produción do texto oral, tanto monolóxico como 

dialóxico, os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos elementais 

adquiridos, respectando as normas de cortesía máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos orais moi 

breves e de estruturas sinxelas e habituais, utilizando unha serie de procedementos 

sinxelos para reformular a mensaxe e reparar a comunicación, inda que sexa coa 

axuda do/a profesor/a. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos básicos, inda que sexa coa axuda do/a profesor/a. 

4) Manexa a maioría das veces un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas 

que lle permiten comunicarse de forma comprensible, con pausas, titubeos e 

reformulacións. 

5) Esfórzase en interactuar de maneira sinxela en intercambios caracterizados por 

intervencións breves e significativas, articuladas de forma lenta e clara, facendo 

preguntas e dando respostas para asegurar a comunicación e usando rutinas moi 

habituais para iniciar e pechar a quenda de palabra, aínda que pode presentar 

algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e emprega os recursos de 

cohesión textual básicos (entoación, repetición léxica e conectores moi comúns) 

para enlazar grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas, inda que sexa coa 

axuda do/a profesor/a. 

7) Coñece e utiliza adecuadamente a maioría das veces un repertorio léxico oral 

básico, suficiente para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou 

necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, utilizando normas básicas e 

sinxelas de cortesía e expresións temporais sinxelas relacionadas co pasado e co 

futuro, aínda que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a 

comunicación. 

8) Esfórzase en pronunciar e entoar de maneira suficientemente clara, aínda que 

resulte moi evidente o acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten 

a comunicación e sexa necesaria a colaboración do interlocutor ou da 

interlocutora. 

 

c) Actividades de comprensión de textos escritos. 

1) Coñece e aplica a maioría das veces á comprensión do texto, extraendo claves 

para interpretalo, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á 

comunicación escrita nas culturas en que se usa o idioma. 

2) Esfórzase en aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a 

comprensión do sentido xeral e da información esencial do texto. 

3) Distingue a maioría das veces a función ou funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio común dos seus expoñentes, así como os 

patróns discursivos básicos relativos á organización, desenvolvemento e 

conclusión propios do texto escrito segundo o seu xénero e tipo. 

4) Coñece os constituíntes e a organización de estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, segundo o xénero e o tipo de texto, inda que sexa coa 

axuda do/a profesor/a. 

5) Comprende o léxico escrito básico e de uso común relativo a temas moi frecuentes 

ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode deducir do 

contexto e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece, 

inda que sexa coa axuda do/a profesor/a. 
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6) Recoñece a maioría das veces os valores e significados asociados ás convencións 

de formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación de uso máis común. 

 

d) Actividades de produción e coprodución de textos escritos. 

1) Aplica a maioría das veces á produción e coprodución do texto escrito os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos elementais adquiridos, 

respectando as normas de cortesía máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos escritos moi 

breves e de estruturas sinxelas e habituais, p. ex. copiando modelos de textos de 

características similares ou planificando e ensaiando o texto, inda que sexa coa 

axuda do/a profesor/a. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos máis básicos para organizar o texto escrito segundo o seu xénero e 

tipo, inda que sexa coa axuda do/a profesor/a. 

4) Utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e emprega os recursos de 

cohesión textual básicos (repetición léxica e conectores moi comúns) para enlazar 

grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas, inda que sexa coa axuda do/a 

profesor/a. 

5) Coñece e utiliza adecuadamente a maioría das veces un repertorio léxico escrito 

básico, suficiente para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou 

necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, aínda que pode presentar 

algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza a maioría das veces as regras ortográficas, os signos de puntuación e as 

convencións formais de uso máis común na redacción de textos en papel ou 

soporte dixital. 

 

e) Actividades de mediación. 

1) Coñece os aspectos básicos xerais que caracterizan as comunidades de falantes 

correspondentes e é capaz de actuar en consecuencia a maioría das veces, aínda 

que poida cometer incorreccións no seu comportamento. 

2) Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe 

transmitir, así como as intencións básicas das persoas emisoras e receptoras cando 

este aspecto é relevante, inda que sexa coa axuda do/a profesor/a. 

3) Esfórzase en repetir ou reformular o dito de maneira máis sinxela para facerlles 

máis comprensible a mensaxe aos receptores e as receptoras, podendo axudarse 

de elementos non lingüísticos ou da colaboración doutras persoas. 

4) Toma notas moi breves coa información necesaria que considera importante 

trasladarlles ás persoas destinatarias, podendo facer preguntas sinxelas para obter 

esta información, inda que sexa coa axuda do/a profesor/a. 

 

9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA: NIVEL 

BÁSICO A2 

 

a) Actividades de comprensión de textos orais. 

1) Coñece e aplica a maioría das veces á comprensión do texto, extraendo claves 

para interpretalo, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á 

vida cotiá, ás condicións de vida, ás relacións persoais, á linguaxe corporal e ás 

convencións sociais das culturas en que se usa o idioma. 
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2) Esfórzase en aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a 

comprensión do sentido xeral e da información esencial do texto. 

3) Distingue coa axuda do/da profesor/a a función ou funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio común dos seus expoñentes, así como os 

patróns discursivos básicos relativos á organización textual. 

4) Aplica coa axuda do/da profesor/a á comprensión do texto os coñecementos sobre 

os constituíntes e a organización dos patróns sintácticos de uso frecuente na 

comunicación oral. 

5) Recoñece coa axuda do/da profesor/a o léxico oral básico e de uso común relativo 

a temas moi frecuentes ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal 

e pode deducir do contexto e do cotexto o significado probable de palabras ou 

frases que descoñece. 

6) Discrimina a maioría das veces os patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso máis común e comprende os significados e intencións 

comunicativas xerais asociados a eles. 

 

b) Actividades de produción e coprodución de textos orais. 

1) Aplica a maioría das veces á produción do texto oral, tanto monolóxico como 

dialóxico, os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos elementais 

adquiridos, respectando as normas de cortesía máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar coa axuda do/da profesor/a estratexias moi básicas para 

producir textos orais moi breves e de estruturas sinxelas e habituais, utilizando 

unha serie de procedementos sinxelos para reformular a mensaxe e reparar a 

comunicación. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos básicos, inda que sexa coa axuda do/da profesor/a. 

4) Manexa un repertorio básico de expresións sinxelas e fixas que lle permiten 

comunicarse de forma comprensible a maioría das veces, con pausas, titubeos e 

reformulacións. 

5) Esfórzase en interactuar de maneira sinxela en intercambios caracterizados por 

intervencións breves e significativas, articuladas de forma lenta e clara, facendo 

preguntas e dando respostas para asegurar a comunicación e usando rutinas moi 

habituais para iniciar e pechar a quenda de palabra, aínda que pode presentar 

algunhas incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e emprega os recursos de 

cohesión textual básicos (entoación, repetición léxica e conectores moi comúns) 

para enlazar grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas, inda que sexa coa 

axuda do/da profesor/a. 

7) Coñece e utiliza adecuadamente a maioría das veces un repertorio léxico oral 

básico, suficiente para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou 

necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal, utilizando normas básicas e 

sinxelas de cortesía e expresións temporais sinxelas relacionadas co pasado e co 

futuro, aínda que pode presentar algunhas incorreccións que non imposibilitan a 

comunicación. 

8) Esfórzase en pronunciar e entoar de maneira suficientemente clara, aínda que 

resulte moi evidente o acento estranxeiro ou cometa erros que non imposibiliten 

a comunicación e sexa necesaria a colaboración do interlocutor ou da 

interlocutora. 
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c) Actividades de comprensión de textos escritos. 

1) Coñece e aplica a maioría das veces á comprensión do texto, extraendo claves 

para interpretalo, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á 

comunicación escrita nas culturas en que se usa o idioma. 

2) Sabe aplicar as estratexias máis adecuadas en cada caso para a comprensión do 

sentido xeral e da información esencial do texto, inda que sexa coa axuda do/da 

profesor/a.  

3) Distingue a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio común dos seus expoñentes, así como os patróns discursivos básicos 

relativos á organización, desenvolvemento e conclusión propios do texto escrito 

segundo o seu xénero e tipo, inda que sexa coa axuda do/da profesor/a. 

4) Coñece a maioría das veces os constituíntes e a organización de estruturas 

sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, segundo o xénero e o tipo 

de texto. 

5) Comprende o léxico escrito básico e de uso común relativo a temas moi frecuentes 

ou a necesidades inmediatas e aspectos do ámbito persoal e pode deducir do 

contexto e do cotexto o significado probable de palabras ou frases que descoñece, 

inda que sexa coa axuda do/da profesor/a. 

6) Recoñece a maioría das veces os valores e significados asociados ás convencións 

de formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación de uso máis común. 

 

d) Actividades de produción e coprodución de textos escritos. 

1) Aplica a maioría das veces á produción e coprodución do texto escrito os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos elementais adquiridos, 

respectando as normas de cortesía máis básicas e sinxelas. 

2) Coñece e sabe aplicar estratexias moi básicas para producir textos escritos moi 

breves e de estruturas sinxelas e habituais, p. ex. copiando modelos de textos de 

características similares ou planificando e ensaiando o texto, inda que sexa coa 

axuda do/da profesor/a. 

3) Leva a cabo as funcións principais demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio común dos seus expoñentes e seguindo os patróns 

discursivos máis básicos para organizar o texto escrito segundo o seu xénero e 

tipo, inda que sexa coa axuda do/da profesor/a. 

4) Utiliza a maioría das veces estruturas sintácticas sinxelas e de uso frecuente e 

emprega os recursos de cohesión textual básicos (repetición léxica e conectores 

moi comúns) para enlazar grupos de palabras e crear secuencias moi sinxelas. 

5) Coñece e utiliza a maioría das veces un repertorio léxico escrito básico, suficiente 

para dar e obter información sobre temas moi frecuentes ou necesidades 

inmediatas e aspectos do ámbito persoal, aínda que pode presentar algunhas 

incorreccións que non imposibilitan a comunicación. 

6) Utiliza a maioría das veces as regras ortográficas, os signos de puntuación e as 

convencións formais de uso máis común na redacción de textos en papel ou 

soporte dixital. 

 

e) Actividades de mediación. 

1) Coñece os aspectos básicos xerais que caracterizan as comunidades de falantes 

correspondentes e é capaz de actuar en consecuencia a maioría das veces, aínda 

que poida cometer incorreccións no seu comportamento. 
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2) Identifica, aplicando as estratexias necesarias, a información clave que debe 

transmitir, así como as intencións básicas das persoas emisoras e receptoras cando 

este aspecto é relevante, inda que sexa coa axuda do/da profesor/a. 

3) Esfórzase en repetir ou reformular o dito de maneira máis sinxela para facerlles 

máis comprensible a mensaxe aos receptores e as receptoras, podendo axudarse 

de elementos non lingüísticos ou da colaboración doutras persoas. 

4) Esfórzase en tomar notas moi breves coa información necesaria que considera 

importante trasladarlles ás persoas destinatarias, podendo facer preguntas sinxelas 

para obter esta información. 

 

10. METODOLOXÍA 

 

10.1. METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA MATERIA. 

 

A metodoloxía utilizada será comunicativa, é dicir, a aprendizaxe estará baseada na 

realización de tarefas comunicativas. As metodoloxías comunicativas axudan a 

reproducir na clase as situacións de uso en contextos auténticos, ao tempo que, para 

desenvolverse nelas, achegan o apoio de procesos de aprendizaxe (traballo previo do 

vocabulario, das estruturas, dos contidos sociolingüísticos; reflexión sobre as estratexias 

de comunicación e de aprendizaxe, etc.) que han posibilitar a realización das tarefas 

comunicativas propostas. 

A utilización dun enfoque metodolóxico comunicativo implica que os procesos de ensino 

e de aprendizaxe non están baseados en contidos lingüísticos (léxicos, nociofuncionais e 

morfosintácticos), non parten da lingua para abordar as actividades. O punto de partida 

serán as situacións de uso que favorezan a inferencia de regras de funcionamento da 

lingua e que permitan a alumnos e alumnas estabelecer cales son os elementos da lingua 

estranxeira que se comportan coma nas linguas que coñecen e que estratexias lles servirán 

para progresar nas súas aprendizaxes, co fin de adquirir confianza nas súas propias 

capacidades. 

O enfoque estará baseado na acción, na actividade social, no uso da lingua, tal como se 

establece no enfoque metodolóxico adoptado polo Marco Común Europeo de Referencia 

para as Linguas. Neste enfoque, a selección de contidos lingüísticos deriva directamente 

da actividade de uso da lingua que se vaia realizar. 

Os contidos introduciranse, entón, en función das necesidades do proceso da aprendizaxe 

da lingua como instrumento de comunicación. A progresión gramatical será, 

consecuentemente, gradual e concéntrica e a súa presentación farase no marco das 

correspondentes tarefas e de forma integrada coas necesidades lingüísticas para levar a 

cabo a tarefa, a acción, con corrección e coherencia. 

As tarefas comunicativas a realizar polos alumnos terán as seguintes características: 

1) Estarán centradas no alumno, actuando o profesor como un simple condutor. O 

grao de autonomía do alumno deberá ir en aumento segundo avance nos sesións 

de clase. 

2) Partirán dos coñecementos previos do alumno. Polo tanto sempre haberá unha 

actividade de sensibilización que permita ao alumno utilizar as estratexias, léxico, 

contidos, etc. que xa coñece, enlazar a temática co seu mundo, e prever novos 

elementos lingüísticos que vai necesitar para levar a cabo a tarefa. 

3) Presentaranse dentro dun contexto comunicativo ben determinado. Este contexto 

ofrecerá pautas de comportamento válidas na vida real: describir persoas, 

encontrar unha dirección, resolver problemas, comprar nun supermercado..., é 

dicir, comportamentos relevantes e útiles no mundo no que o alumno se move. 
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4) Abarcarán as catro destrezas básicas, pero partirán das destrezas receptivas (oral: 

comprensión oral, e escrita: comprensión escrita) que servirán de modelo ou guía 

para que o alumno desenvolva as destrezas produtivas (expresión oral, e expresión 

escrita). Non se pode esperar que os alumnos realicen unha tarefa adecuadamente 

se non se lles proporciona a sensibilización necesaria. 

5) Serán moi controladas e sinxelas ao principio, aumentando a autonomía do 

alumno progresivamente. 

6) Serán variadas, de modo que os alumnos conten co maior número de situacións 

comunicativas posibles, abarcando o maior número de temas, soportes, rexistros, 

formatos, estratexias, relacións na aula, etc. 

7) Fomentarán unhas relacións dentro da aula tamén moi variadas: interacción 

profesor-alumno, profesor-alumnos (coral), alumno-alumno (parellas), grupo de 

alumnos, todo o grupo-clase. O espazo organizarase para facilitar esas relacións: 

mesas colocadas por parellas, por grupos, en forma de “U”... 

8) Serán motivadoras, polo que estarán relacionadas co mundo do alumno, coas 

actividades que fai a cotío (na familia, no colexio, a nivel social) e os seus 

intereses e afeccións. 

En consecuencia, será labor do profesor: 

1) Fomentar reflexión sobre a propia aprendizaxe 

2) Guiar o alumno na creación de cadernos, listas, diagramas, esquemas, etc., con 

vocabulario, gramática, etc. que lle axuden a ser autónomo e desenvolver as súas 

propias estratexias. 

3) Fomentar o uso de libros de consulta (dicionarios, manuais, libros de exercicios 

con clave) para reforzar e ampliar as competencias do alumno e permitirlle ser 

cada vez máis autónomo. 

4) Estimular a creación de regras gramaticais propias formulando hipóteses que se 

converterán en regras nun proceso de ensaio e erro. 

5) Fomentar no alumno a tolerancia cara ao erro propio e alleo, comprendendo que 

é un elemento necesario na aprendizaxe. 

6) Fomentar o desenvolvemento de estratexias que permitan ao alumno realizar a 

tarefa encomendada aínda que non entenda todos os elementos da mensaxe.  

As estratexias serán moi variadas: 

1) Usar fórmulas e xestos para compensar as propias limitacións. 

2) Organizar o aprendido: Cadernos de gramática, mapas semánticos, listaxes, 

diagramas, familias de palabras, etc. 

3) Realizar gran variedade de actividades lingüísticas interactivas e individuais. 

4) Avaliar o aprendido e o propio proceso de aprendizaxe. 

5) Usar dicionarios e fontes de información variadas utilizando os novos soportes 

que a tecnoloxía pon ao noso alcance. 

6) Planificar ben unha actividade antes de realizala. Facer esquemas, borradores, etc. 

Ler ben os enunciados dos exercicios, tarefas, proxectos, etc., asegurándose de 

entender ben o obxectivo da actividade. 

7) Parafrasear, usar sinónimos o antónimos, etc. 

8) Usar os nexos e a planificación necesaria para dotar as producións escritas de 

cohesión e coherencia, utilizando o formato máis adecuado en función do tipo de 

texto. 

9) Revisar o traballo realizado antes de entregalo, para corrixir posibles erros, ou 

para melloralo. 

 

10.2. MATERIAIS CURRICULARES 
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Os libros de texto de referencia serán Parachute 1, Parachute 2 e Parachute 3, da editorial 

Santillana. 

Trátase dos libros de texto que o alumnado xa utiliza nas clases de Francés-2ª lingua 

estranxeira, dende 1º ata 4ºESO. 

Estes libros de texto conteñen actividades e materiais específicos para prepararse para 

exames específicos de certificación do nivel A1 e A2. 

Estas actividades non se poden levar a cabo nas clases "normais" por falta de tempo, pero 

si son perfectas para o CUALE. 

O/a profesor/a tamén botará man de recursos propios: fichas de reforzo, actividades en 

liña ou sacadas doutros manuais de referencia… 

Os materiais específicos e recursos propios do/a profesor/a tamén estará dispoñibles en 

liña para poder traballar dende as casas en caso de confinamento total ou parcial do 

alumnado e/ou profesorado. 

 

10.3. OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Todas as clases do programa CUALE impártense nunha aula que conta con reprodutores 

de DVD, CD, encerado dixital, así como ordenadores con acceso a internet. 

O libro de texto dispón dun método de CD coas actividades de audición e dun CD ROM 

para utilizar con encerado dixital ou co ordenador. 

O departamento conta cunha biblioteca con libros de lectura de todos os niveis dos que 

todos os alumnos poden facer uso a través dun servicio de préstamo ofrecido polo 

departamento. 

En cada aula hai un dicionario bilingüe a dispor dos alumnos para a súa consulta. Os 

profesores dispoñen de máis dicionarios para levar á aula cando sexa necesario. 

O profesor tamén utilizará todo tipo de documentos auténticos, é dicir, obxectos reais 

tales como billetes de tren o autobús, cartas de restaurantes, folletos turísticos, etc. como 

axuda para dar máis realismo ás situacións comunicativas recreadas na aula. 

Aproveitaremos tamén as infinitas posibilidades que nos ofrece Internet en canto a 

actividades e documentos de todo tipo, relacionados coas distintas situacións de 

comunicación traballadas. 

 

11. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, é dicir, as competencias clave, os obxectivos, os contidos e os criterios de 

avaliación. 

 

11.1. AVALIACIÓN ORDINARIA 

 

A avaliación, como un compoñente máis no proceso de aprendizaxe do alumno, poderá 

ser de diferentes tipos: 

- De diagnóstico: para determinar que coñecementos ten. 

- De progreso: para comprobar como está evolucionando na súa aprendizaxe. Neste 

sentido, o Portfolio Europeo das linguas é unha ferramenta moi útil e permite ao 

alumno auto-avaliarse e comprobar en que fase da aprendizaxe se atopa. 

- De dominio: para comprobar que o alumno acadou os obxectivos propostos en 

todas as destrezas baseadas no modelo de competencia comunicativa lingüística 

adoptado polo Consello de Europa no Marco Común Europeo de Referencia. 
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Durante o curso e de cara ao mes de febreiro, o alumnado de CUALE A1 realizará unha 

proba parcial de progreso que terá un valor do 30% respecto da cualificación final do 

curso en cada unha das destrezas. 

Os alumnos de A1 que teñan un número de faltas sen xustificar superior ao 20% das horas 

totais do curso perderán o seu dereito á avaliación continua e, polo tanto, perderán o 

dereito a que lles sexa avaliada a antes mencionada proba de progreso. 

No mes de xuño celebrarase unha proba final de promoción que terá un valor do 70% 

respecto da nota final do curso. 

 

11.2. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En setembro haberá unha proba extraordinaria similar á realizada en xuño, con catro 

partes para cada unha das catro destrezas. Os alumnos examinaranse en setembro 

unicamente daquelas partes nas que acadaron cualificación negativa en xuño. 

 

11.3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Para avaliar a materia na avaliación continua poderanse utilizar os seguintes 

instrumentos: 

- Probas escritas de comprensión lectora. 

- Probas de redacción. 

- Probas escritas sobre estruturas gramaticais, vocabulario, funcións da lingua, 

mediación... que o alumno aprendeu e utilizou na clase. 

- Probas de comprensión oral 

- Probas de produción oral: traballo por parellas, exposición dun tema, 

dramatizacións...Valoración do uso da lingua francesa na aula: comunicación co 

profesor e cos compañeiros, diálogos, debates, expresión de opinións... 

- Traballos individuais: redaccións, presentacións, proxectos, resumos de textos... 

- Traballos feitos en grupo: proxectos, presentacións. 

- Valoración do traballo na aula: participación, interese, comportamento... 

- Valoración do traballo feito na casa. 

- Valoración do interese pola materia e a cultura francófoca. 

- Valoración da utilización das novas tecnoloxías para buscar e procesar 

información e para establecer relacións persoais. 

 

11.4. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

 

As probas parciais de progreso e as probas finais de promoción constarán de catro partes: 

1. comprensión lectora 

2. comprensión oral 

3. expresión e interacción escrita 

4. comprensión e interacción oral. 

Cada unha estas partes será cualificada cun máximo de 25 puntos, o cal dará un máximo 

de 100 puntos para a totalidade da proba. 

Para superar o curso o alumno terá que acadar, polo menos, 15 puntos en cada unha das 

destrezas despois de aplicar as porcentaxes sinaladas no apartado de avaliación. Non 

obstante, o alumno superará o curso cando, non tendo superada unha das destrezas, acade 

un mínimo de 10 puntos nela e 60 puntos na totalidade da proba. 

A cualificación do alumnado se especificará cos termos Non Apto e Apto. Neste último 

caso expresarase entre parénteses a cualificación global obtida en números enteiros. 
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As equivalencias a efectos de puntuación numérica serán as seguintes: 

60-65 puntos: 5 

67-73 puntos: 6 

74-80 puntos: 7 

81-87 puntos: 8 

88-94 puntos: 9 

95-100 puntos: 10 

IMPORTANTE: O alumno/a deberá aportar un xustificante oficial xustificando a súa 

ausencia cando non asista a un exame (xustificante de consulta médica, ou outro tipo de 

xustificante oficial). Igualmente, cando non asista a un exame, debe ser o alumno/a quen 

se dirixa ó profesor para xustificar a súa ausencia e acordar outra data para realizar o 

exame. 

 

11.5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

Tomaranse as medidas necesarias para atender á diversidade e ao alumnado con 

dificultades, como se indica no seguinte apartado, pero non haberá un programa 

específico de recuperación dadas as características do programa CUALE. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Este departamento ten en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de 

coñecementos e ao grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as. Nesta 

difícil tarefa, intentamos proporcionarlle abundante axuda ao alumnado, a través das 

actividades dos libros de texto e con material extra fotocopiable. 

Hai que ter en conta varios factores como a capacidade dos alumnos/as para aprender, a 

súa motivación, os diferentes estilos de aprendizaxe de cada un deles, ... 

Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, que 

pode ser diferente para cada un. Incluírase un repaso continuo de estruturas e de 

vocabulario. Ademais de tratar de proporcionar oportunidades de reforzo para os 

alumnos/as con capacidades menos desenvolvidas e á vez material de ampliación para os 

de nivel máis avanzado. 

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun 

idioma, xa que depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese 

momento. En moitas ocasións, a motivación está directamente condicionada polo 

ambiente e polo contexto no que os alumnos se desenvolven. 

Hai que ter en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente sociocultural do 

que proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notablemente no nivel das súas 

motivacións individuais e tamén na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os 

contidos. Intentarase traballar temas que fagan posible a implicación emocional dos 

alumnos/as, dado o noso convencemento de que cando se apela ao que directamente lles 

afecta e lles interesa, a resposta ante o estimulo está asegurada. 

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos 

estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode 

ser reflexivo ou impulsivo cando se enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos 

poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para 

asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender 

máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este factor será tido en conta dun modo 

sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas incluiranse táboas e exercicios 
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para aprender e repasar a gramática punto por punto, e tamén unha ampla repetición e 

práctica en distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo 

analítico cando aprenden. Para os alumnos con graves dificultades farase máis énfase nos 

contidos de procedementos e actitudes; aínda que estes alumnos seguirán tendo en todo 

momento como referencia os obxectivos xerais da etapa. Nalgúns casos 

proporcionaremos tamén materiais de traballo complementarios para axudalos a acadar 

os contidos mínimos de cursos anteriores. 

Tamén se intentará facilitar contidos e materiais de ampliación para os alumnos mellor 

dotados. 

Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de 

aprendizaxe, realizaranse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos 

de aprendizaxe, enmarcadas nunha secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa 

autonomía en cada destreza comunicativa. 

Os intereses dos alumnos/as tamén son moi diversos. O seu interese por aprender un 

idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso 

haberá unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a maioría. 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 

Na nosa programación a lectura estará sempre presente: traballando cada vez máis con 

textos auténticos adaptados as nosos alumnos e acompañados dunha presentación de 

estratexias de comprensión escrita e animando aos alumnos á lectura de libros adaptados 

en francés. 

Promoverase a lectura en voz alta co fin de mellorar a pronunciación e entoación dos 

alumnos. 

Os textos aparecen nas distintas unidades que compoñen o libro usado polos alumnos, en 

seccións específicas de lectura, nas que atopamos textos auténticos de distintos tipos: 

textos descritivos, argumentativos, prescriptivos e informativos, cancións, ... 

Por outra parte, como mencionamos antes, trataremos de fomentar a lectura individual 

de, polo menos, un libro ao longo do curso por parte de cada alumno. As obras que se 

propoñerán aos alumnos serán elixidas polos profesores de tal xeito que o nivel se adapte 

á capacidade do alumnado. 

Estas lecturas individuais poderán dar pé a pequenas probas posteriores (orais ou escritas) 

para comprobar a correcta comprensión escrita e fomentar a expresión oral. 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 

En todas as áreas da aprendizaxe a tecnoloxía está a ser cada vez máis importante, por iso 

o noso método ten en conta a evolución de Internet, do uso habitual do correo electrónico 

e da ensinanza a distancia (E-Learning) aplicada ao ensino das linguas estranxeiras, tendo 

en conta que lles dan aos alumnos posibilidades de auto-aprendizaxe individual, oral e 

escrita, e unha capacidade de consulta ilimitada. 

As TIC convértense dese xeito nunha ferramenta de traballo cotiá, tanto para o profesor 

como para o alumno. Segundo vaiamos avanzando nos contidos previstos, 

multiplicaranse as referencias a páxinas web que poderán ser usadas como fonte de 

información para pequenos proxectos individuais e colectivos, como complemento e 

afondamento dos contidos vistos na clase ou como fonte de exercicios complementarios. 

Procuraremos fomentar o uso das TIC entre o alumnado á hora de realizar e/ou presentar 

os seus traballos individuais e colectivos. 
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Tamén fomentaremos o uso da Aula Virtual á hora de reforzar os contidos que vexamos 

na clase e presentar traballos. 

Ademais, traballaremos coas versións dixitais interactivas dos libros dos alumnos, o que 

lles resulta moito máis atractivo aos alumnos e lles facilita moito o traballo de corrección. 

 

15. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS E CONTRIBUCIÓN 

AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Esta programación pretende rescatar elementos da vida cotiá para ver como o alumnado 

se desenvolve neles utilizando a lingua francesa; polo tanto, é implícito fomentar e 

traballar a adquisición dos valores comunmente acordados socialmente. Mediante o 

tratamento de temas transversais, fomentaremos no alumno un espírito crítico fronte aos 

problemas e aos conflitos sociais, persoais ou relacionais, para despois ser capaz de 

afrontalos con actitudes e comportamentos baseados en valores racionais e libremente 

asumidos. 

Dese xeito, o tratamento de temas transversais favorece a formación do carácter mediante 

o desenvolvemento das capacidades de autonomía, de creatividade, de sociabilidade e de 

intervención sobre o contorno directo para transformalo mellorándoo. 

O desenvolvemento da adquisición está detallada nesta programación ao longo das 

distintas unidades que conforman o curso. 

Ao longo desta programación atópanse recollidos todos os obxectivos, tanto xerais como 

específicos, que se recollen no plan de convivencia do noso centro, xa que, creemos que 

a potenciación destes obxectivos non só contribúe positivamente na formación do 

alumnado como persoas senón que os axuda a comparar e entender mellor as diferenzas 

que hai entre as culturas, e ver dunha maneira clara, a través da práctica diaria, que estas 

diferenzas non son excluíntes senón aglutinadoras. 

 

 


