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Aprendizaxes e competencias que serven de referente.

Dadas as circunstancias suprímense en todos os cursos os bloques que comprenden 
a producción de textos orais e a comprensión de textos orais cinxíndonos 
unicamente ao escrito.
Excepetúase primeiro da Eso onde a docente responsable si que terá en conta o que 
afecta á  comprensión de textos orais.
Por outro lado, tal e como se indica máis adiante nun apartado específico o 
alumnado de Adultos que non asistiu a clase nin se puxo en contacto nin co docente 
nin co centro en todo o período de confinamento nin entregou nada ten dereito a 
facer un exame oral no día oportuno, agás que as circunstancias sanitarias permitan 
un exame escrito.
Mentres o curso 2019/20 foi presenciasl contemplábanse os catro ademais dun 
bloque denominado consciencia plurilingüe. Estes cinco  bloques  indicados na 
programación de base  fundamentan   a valoración que se fixo para os dous 
primeiros trimestres.

        ESO

1º da ESO
Bloque - Comprensión de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

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

 .2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

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

 .4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo



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

 .2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

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

Bloque . Producción de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

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

 .2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao seus datos
persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.).

 .3.  Escribe  notas,  listaxes,  tarxetas  postais,  felicitacións  e  mensaxes  en  soporte  dixital  moi
sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas.

 .4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra
ou  expresión  por  outra  para  unha  funcionalidade  ou  tarefa  determinada  (felicitar,  informar,
preguntar, etc.) tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e
ordenada.

Bloque 1. Comprensión de textos orais (soamente para primeiro da ESO)

Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

 .1.  Comprende  preguntas  básicas  moi  sinxelas  e  habituais  sobre  asuntos
persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.

 .2.  Comprende  frases  e  expresións  habituais  relacionadas  con  necesidades
inmediatas  (números,  datas,  prezos,  etc.)  e  temas  con  que  teña  moita
familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 

 .3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais
breves  (instrucións  e  comunicados)  con  estruturas  previamente  traballadas,
léxico  moi  común  relacionado  con  necesidades  inmediatas,  procedentes  de
medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben
articulado, e poida volver escoitar o dito.

 .4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas
que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha
mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica dunha



 .1.  Comprende  preguntas  básicas  moi  sinxelas  e  habituais  sobre  asuntos
persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre
que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.

 .2.  Comprende  frases  e  expresións  habituais  relacionadas  con  necesidades
inmediatas  (números,  datas,  prezos,  etc.)  e  temas  con  que  teña  moita
familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 

persoa, un obxecto ou un lugar.

En primeiro da ESO é no único nivel no que se considera a comprensión de textos orais nesta 
reducción modificación da programación.
2º da ESO
Bloque -Comprensión de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

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

 .2.  Comprende  avisos,  obrigas,  prohibicións  e  consignas  básicas  e  predicibles,  referidas  a
necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.

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

 .4. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo moi
sinxelo, e con apoio visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos
saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia.

Bloque -Producción de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

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

 .2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses
ou ás súas afeccións.

 .3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en soporte
dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas.

 .4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou expresión por outra para
unha funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.



3º da ESO

Bloque -Comprensión de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

.1.  Capta o  sentido  xeral  e  algúns  detalles  importantes  de  textos  xornalísticos  moi  breves  en
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese  e moi coñecidos,  se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe.

 .2. Identifica, con  axuda  da  imaxe,  instrucións  xerais  breves  e  sinxelas de  funcionamento  e
manexo  de  aparellos  de  uso  cotián  (por  exemplo,  unha  máquina  expendedora),  así  como
instrucións  sinxelas  para  a  realización  de  actividades  e  normas  de  seguridade  básicas  (por
exemplo, nun centro docente).

 .3.  Comprende  correspondencia  persoal  sinxela  en  calquera  formato  na  que  se  fala  de  si
mesmo/a;  se  describen  persoas,  obxectos,  lugares  e  actividades;  se  narran  acontecementos
pasados, e se expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e opinións sobre temas
xerais, coñecidos ou do seu interese.

 .4.  Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre un curso de verán).

 .5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo,
sobre unha cidade), sempre que poida reler as seccións difíciles.

Bloque -Producción de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

 .1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por
exemplo,  con amigos/as noutros países),  na que se intercambia información, se describen en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos
e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns
plans).

 .2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses
ou ás súas afeccións (por exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova). 

 .3.  Escribe notas e mensaxes  (mensaxes instantáneas,  chats,  etc.),  onde fai  comentarios moi
breves ou dá instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do



 .1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por
exemplo,  con amigos/as noutros países),  na que se intercambia información, se describen en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos
e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns
plans).

 .2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses
ou ás súas afeccións (por exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova). 

seu interese, respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes.

 .4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas,
ou  a  entidades  comerciais,  fundamentalmente  para  solicitar  información,  respectando  as
convencións formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha presentación
do texto limpa e ordenada.

 
4º da ESO

Bloque -Comprensión de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

 .1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos breves, en calquera soporte e sobre temas xerais
ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da mensaxe. 

 .2. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se fala de si mesmo/a; se describen persoas,
obxectos,  lugares e actividades;  se narran acontecementos presentes,  pasados e futuros,  e  se expresan de xeito sinxelo
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 .3. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal ou
educativo (por exemplo, sobre u

 .4.  Entende  información  específica  esencial  en  páxinas  web  e  outros  materiais  de
referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu
interese, sempre que poida reler as seccións difíciles.

Bloque -Producción de  textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.
.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por
exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia información; se describe en termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan
ofrecementos  e  suxestións  (por  exemplo,  cancelación,  confirmación  ou  modificación  dunha
invitación ou duns plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo.



 .2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, aos seus
intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). 

.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que fai comentarios moi breves ou dá
instrucións  e  indicacións  relacionadas  con  actividades  e  situacións  da  vida  cotiá  e  do  seu
interese, respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes.

.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou
entidades comerciais, fundamentalmente para solicitar información, respectando as convencións
formais  e as  normas de cortesía  básicas deste  tipo  de textos,  cunha presentación  limpa e
ordenada.

BACHARELATO

           1º bacharelato.Presencial e adult@s.

Bloque -Comprensión de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, breves e ben
estruturados  e  que  traten  temas  xerais  e  coñecidos  ou  traballados  previamente, e  capta  as  ideas  principais  de  artigos
divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do seu interese.

.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións sinxelos de carácter público, institucional ou
corporativo, que conteñan instrucións e indicacións de carácter previsible, claramente estruturados, relacionados con asuntos
do seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas).

.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou de programas informáticos de uso
habitual, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia no ámbito público e educativo.

.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as características do lugar e o
tempo en que se desenvolven.

.5. Comprende correspondencia persoal,  breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros  en liña
describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian información e opinións sobre aspectos
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

.6. Entende o esencial de correspondencia formal institucional ou comercial sobre asuntos que poden xurdir, por exemplo,
mentres organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, confirmación dun pedimento, reserva dun hotel,
etc.).

.7.  Entende  información  específica  relevante  en  páxinas  web  e  outros  materiais  de  referencia  ou  consulta  
dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións
que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos



Bloque -Producción de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

.1.  Escribe  correspondencia  persoal,  en  calquera  formato,  na  que  describe  experiencias  e
sentimentos;  narra,  de  forma  lineal,  actividades  e  experiencias  presentes  e  pasadas;  e
intercambia información e opinións sobre temas concretos nas súas áreas de interese persoal ou
educativo.

.2.  Completa  un  cuestionario  con  información  persoal,  educativa  ou  ocupacional  (nivel  de  estudos,  materias  que  cursa,
preferencias, etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun curso ou solicitar un campamento de verán.

.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite información e
opinións sinxelas, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, na que
pide ou dá información, ou solicita un servizo, respectando as convencións formais e normas de cortesía máis comúns neste
tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto.

.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e sinxelos nos que dá información esencial sobre un
tema educativo, facendo breves descricións e narrando acontecementos seguindo unha estrutura esquemática moi sinxela
(título, corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía).

   

    2º BACHARELATO, presencial e adult@s.

Bloque -Comprensión de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

 .1.  Localiza  con  facilidade  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos  xornalísticos  
calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos
divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo, 
nivel escolar, sempre que poida reler as seccións difíciles.

 .2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e comunicacións de carácter público,
institucional  ou  corporativo  claramente  estruturados,  relacionados  con  asuntos  do  seu  interese  persoal,  educativo  ou
ocupacional (organización de grupos de traballo, información sobre actividades de formación específicas, etc.).

 .3. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos,
e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural).

 .4.  Identifica en lecturas  adaptadas as  liñas xerais  do  argumento,  o  carácter  dos personaxes e as  súas relacións,  e  as
características do lugar e o tempo en que se desenvolven.

 .5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen con certo
detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas que se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se
intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do
seu interese.

mailto:adult@s


 .6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro).

 .7.  Entende  información  específica  importante  en  páxinas  web  e  outros  materiais  de  referencia  ou  consulta  
dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións
que  axuden  á  comprensión sobre  temas  relativos  a  materias  educativas  ou  asuntos  ocupacionais  relacionados  coa  súa
especialidade ou cos seus intereses.

Bloque -Producción de textos escritos.
Estándares de aprendizaxe///Competencias clave.

 .1.  Escribe  correspondencia  persoal  e  participa  en  foros,  blogs e  chats nos  que  describe
experiencias, impresións e sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos relacionados co
seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas ou feitos imaxinarios, e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e
xustificando brevemente as súas opinións sobre eles.

 .2. Completa un cuestionario detallado con información persoal,  educativa  ou laboral  (nivel de
estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade específica, como solicitar unha
bolsa.

 .3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite información e
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes, respectando as convencións e as normas de
cortesía, tamén nas redes socias.

 .4.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirixida  a  institucións  públicas  ou  privadas  ou  entidades  comerciais,
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión
sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos , cunha presentación limpa e
ordenada do texto.

 .5.  Escribe,  nun  formato  convencional,  informes expositivos breves  e  sinxelos,  atendendo  á  súa  estrutura  básica  e
particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial sobre un tema 
menos  habitual,  describindo  brevemente  situacións,  persoas,  obxectos  e  lugares;  narrando  acontecementos  nunha  clara
secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións.

 

AVALIACION E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

     A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará 
sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, 
así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 
463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios de
avaliación e cualificación teranse en conta  as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles anteriormente identificados e posto que un idioma estranxeiro é 
avaliación progresiva tamén se terán en conta os coñecementos base  
correspondentes aos cursos anteriores.



Os instrumentos utilizados serán a valoración de todo aqueles documentos de que 
dispuxemos ata o 14 de marzo (isto quere dicir, probas escritas, probas orais, 
audicións, etc) e a partir do inicio do “confinamento” os instrumentos serán 
estrictamente telemáticos e cinxíndonos á entrega e valoración das diferentes 
actividades e traballo que lles imos propoñendo.

PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL.

Dadas as circunstancias obvias queda anulado o procedemento e porcentualidades 
consignadas na programación de base para o cálculo da cualificación final e pasa a 
ser da seguinte maneira;

Farase unha suma das notas do primeiro e segundo trimestres e divídense entre 
dous. A nota numérica que resulte deste cálclulo váiselle engadir como valoración 
do terceiro trimestre sempre para sumar unicamente o 20% das cualificacións de 
todo aquilo que fose entregado telematicamente polo alumnado e que xa estea 
valorado. O que se entrega fóra de prazo ou non se entrega  malia ser proposto non 
se avaliará positivamente. En calquera caso non servirá para baixar a nota resultante
dos dous primeiros trimestres. 
Isto quere dicir que quen non entregase nada ou  faino  fóra dos prazos 
oportunamente anunciados  non se lle engade ningunha puntuación para a 
valoración final e quen entregue poderá ter ata un 2 sumado á media xa feita, do 
primeiro e segundo trimestre.
Xa por último, para especificar aínda máis. Se a cantidade resultante fose  ?,75 ou 
superior redondearase á nota seguinte . Isto quere dicir que se a alumna ou alumno 
tivese hipoteticamente un 6,75 resultado dos cálculos necesarios finalmente terá un 
7.

CONVOCATORIA DE SETEMBRO
Se algún alumn@ tivese que ir á convocatoria de setembro esta será estrictamente 
escrita sen proba de “écoute” nin de “parler”  e cinxirase  aos contidos académicos 
contemplados para os dous primeiros trimestres deste curso 2019/20, mais o 
coñecemento previo que corresponde a calquera aprendizaxe de lingua estranxeira.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 
MATERIAS PENDENTES.

  Polo que respecta a alumnado con francés pendente xa hai unha serie de alumn@s 

mailto:alumn@s


que se esxaminaran  e recuperaran parte da materia no que levamos de curso e antes 
de que comezase este periodo. En consecuencia establécense dúas posibilidades; 
alumnado que este ano está matriculado en francés nun curso superior a aquel no 
que está pendente e alumnado con francés pendente que non se matriculou este ano 
curso no nivel inmediatamente superior.
Aquel@s que están matriculados no nivel superior fáiselle o seguimento de modo 
telemático coa entrega de diferente labores  e xa, por outro lado, se superan o nivel 
superior superarían automaticamente o nivel inferior. (Xa falamos anteriormente dos
coñecementos previos cando se estuda un idioma foráneo).
Para o outro alumnado solicítaselles a entrega de diferentes actividades de revisión e
reforzo e no caso de que esta entrega sexa efectiva tamén superan a materia. En 
calquera caso sempre afondaremos no feito da revisión e reforzo, nunca nunha 
posible ampliación.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE.

O terceiro trimestre contémplase como un tanto empobrecedor. Os límites tanto por 
parte do alumnado como do profesorado son evidentes e dada a realidade mermada 
que vivimos está claro que deberemos adaptarnos a este novo e esperemos que 
episódico contexto.
A priori todo o alumnado parece ter dun modo ou doutro algún tipo de recurso 
telemático ou de posibilidades de comunicación na distancia.
Desde aquí utilizamos desde o teléfono propio (con abundante frecuencia) tanto na 
súa función primitiva comunicadora como para mensaxes e wasaps e diferentes 
envíos e logo, fundamentalmente recorreuse ao envío e resposta de correos 
electrónicos que contiñan materia de recuperación e reforzo ou revisión evitando a 
ampliación ou o engadido de novos contidos.
 Por outro lado recordar que en primeiro da ESO hai tamén  un uso da plataforma 
Edixgal ademais do anteriormente citado. Tamén a utilizamos en segundo da Eso 
pero para un uso básico de comunicación.
Prioritariamente as actividades levadas a cabo son actividades de recuperación e 
consolidación de contidos non suficientemente acadados nas dúas primeiras 
avaliacións. Actividades de reforzo e particularmente en primeiro da Eso actividades
de ampliación de contidos traballados dirixidos sobre todo a aquel alumnado con 
unha competencia curricular da materia.

BACHARELATO SEMIPRESENCIAL DE ADULTOS.

   Dadas as peculiaridades destes dous grupos debemos facer unha mención especial.
No grupo de Primeiro de Bacharelato non hai ninguén que superase nin o primeiro 
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nin o segundo trimestre. Debemos engadir ademais que Nunca viñeron ás clases.
 En segundo de Bacharelato hai un alumno exactamente na mesma situación 
descrita máis arriba; nunca presenciou a aula de Francés .Este  alumnado non asistiu
á clase e non tivo nin ten  o mínimo contacto co docente.
 Entrados na fase excepcional na que estamos, ese alumnado segue sen manter 
ningún tipo de contacto co profesor e en consecuencia non entrega nada que se lle 
poida valorar. Así pois  terán un exame final que será ORAL e gravado  adaptado 
aos contido mínimos especificados nos correspondentes estándares e que se 
realizará por algún medio telemático ;teléfono móbil ou ordenador ou ambos os 
dous  o día e hora que oportunamente se indique desde Xefatura de estudos. Será 
necesario contactar previamente co docente para establecer as coordenadas 
necesarias para esta comunicación. (correo electrónico do docente  ou  a través da 
dirección do centro ou xefatura de estudos de adultos)zainqueixa@edu.xunta.gal
 Se as circunstancias sanitarias permiten un exame presencial este realizarase no 
centro.Se isto fose posible a proba será escrita.

Para a convocatoria de setembro confiamos en podela realizar mediante un exame 
escrito axustado aos contidos mínimos que abranguen o primeiro e segundo 
trimestre sen esquecer o que xa comentamos ao respecto dos coñecementos previos. 
De non ser posible unha proba presencial, volverá ser unha proba oral telemática.
  As alumnas de 2º Bac adultos que asistiron no seu momento ás clases e teñen 
cualificacións do primeiro e /ou do segundo trimestre e alén diso seguen entregando 
traballos por vía telemática non necesitan acudir a unha proba final. Calcularase a 
súa nota de acordo co procedemento xeneralizado para todo o alumnado tal e como 
se indicou  anteriormente.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Este documento será enviado á dirección do centro e desde alí ocuparanse de facer a
correspondente publicidade inseríndoo na páxina web do centro de modo que tod@s
@s afectad@s teñan oportuno acceso.

 10 Maio de 2020

 Departamento de Francés
Ana Figueroa (primeiro da ESO)
francisco gonzález lópez, cursos (todos excepto primeiro da ESO)
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