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1.-INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1-LEXISLACIÓN DE REFERENCIA 
 

ESO E BACHARELATO 

 

• RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 
para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido 
no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Xúntase a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 
instrucións para a implantación, no curso académico 2016/2017, do currículo 
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 

• RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 
no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto  86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• RD 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico 
da ESO e do bacharelato. 

• Orden ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, do Ministerio de Educación, sobre 
competencias. 

• Orde do 15 de xullo de 2015 polo que se establece a relación de materias de 
libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 
etapas da ESO e bacharelato. 

 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DECRETO 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
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1.2 - CONTEXTUALIZACIÓN 
Esta programación prevé o ensino da materia de Francés 2ª Lingua Estranxeira 

en educación secundaria no IES Pazo da Mercé, un centro público localizado 

nas Neves, municipio do sul da provincia de Pontevedra ao pé da raia con 

Portugal, que acolle alumnado de concellos veciños (principalmente de Arbo, 

pero tamén de parroquias de Salvaterra e de Ponteareas). Define esta zona o 

carácter esencialmente rural, pouco desenvolvido economicamente e centrado 

na produción vitivinícola e na agricultura familiar. O desemprego, a emigración, 

e mesmo o retorno de emigrados por causa da crise económica, e por tanto o 

nivel baixo de ingresos da maioría da populación debuxan un entorno de baixo 

nivel cultural e técnico. Isto refléxase nunha evidente falta de hábitos de estudo 

e unhas inquietudes culturais e de desenvolvimento profesional escasas. Así 

mesmo, o acceso ás actividades culturais apenas se reduce ás bibliotecas 

municipais (bastante infradotadas e infrautilizadas), a unha ou dúas escolas de 

música e pouco máis e as conexións a internet nen sempre están ao alcance de 

todas as familias. Os resultados do alumnado, como consecuencia, non son os 

mais idóneos.Hai que destacar que neste contexto, o concello de As Neves está 

irmanado coa poboación francesa de Légé, con que realizan intercambios 

culturais cada dous anos. Este feito axuda a que o noso alumnado manifeste  a 

súa escolla e especial interese en aprender francés especialmente para os 

intercambios. 

1.3- O DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Nº de alumnos/as no presente curso 2019/2020 

CURSO Nº ALUMNOS 

1º ESO_A 22 

1º ESO_B 17 

2º ESO_A 19 

2º ESO_B 16 

3º ESO_A 21 

3º ESO_B 15 

4º ESO_A/B 24 

1º BACH 1ªL 12 
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1º BACH 2ªL 6 

2º BACH 1ª L 5 

2º BACH 2ª L 5 

 

 

OBSERVACIÓNS: 

Este curso o Departamento asume a materia de Libre configuración de INEIN en 

1º de ESO como en cursos anteriores en dous grupos con una hora semanal en 

cada un deles.En 1º de ESO_A con 17 alumnos/as e en 1º de ESO_B con 16. O 

departamento de francés está constituído por Mª Belén Jorge Estévez e 

Rosa Pérez Álvarez (Xefa de Departamento), profesoras definitivas no 

centro. 

 
 

O número de horas asignadas ó departamento de francés é o seguinte: 

CURSO GRUPOS H/SEMANA PROFESORADO 

1º ESO          2 grupos                 2h/semanais                   4H 

Rosa Pérez Álvarez 1º ESO_A 

Mª Belén Jorge Estévez 1º ESO_B 

2º ESO 2 grupos                 2h/semanais                   4H 

Rosa Pérez Álvarez 2º ESO_A 

Mª Belén Jorge Estévez 2º ESO_B 

3º ESO          2 grupos                 2h/semanais                   4H Rosa Pérez Álvarez 

3º ESO_A 

3º ESO_B 

4º ESO_A/B          1 grupo                3h/semanais                     3H 

Mª Belén Jorge Estévez 

1º BAC  

1ªLlingua 

2ª Lingua 

 

1 grupo  

  1 grupo                                

 

3h/semanais 

2h/semanais                   

 

3H +1h reforzo Mª Belén Jorge 

Estévez 2H Rosa Pérez Alvarez  

 

2º BAC  

1ªLlingua 

2ª Lingua 

 

1 grupo  

  1 grupo                                

 

3h/semanais 

3h/semanais                   

 

3H +1h reforzo Rosa Pérez Alvarez 

3H Mª Belén Jorge Estévez 
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INEIN 2 grupos 1h/ semanal 2 H 

Rosa Pérez Álvarez 1º ESO_A/B 

 

2.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE   

 

Competencias  Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave 

Competencia 
lingüística 

Escoitar e comprender diversas mensaxes orais para 
falar de forma clara e concisa en diversas situacións 
comunicativas. 

Ler e comprender diferentes textos, adoptando 
estratexias apropiadas segundo o obxectivo da lectura 
(informativa, de estudo ou de lecer), para os utilizar como 
ferramenta básica de aprendizaxe. 

Falar e escribir diversos tipos de discursos e textos 
coa corrección e rigor adecuados para comunicar ideas e 
pensamentos e elaborar traballos propostos. 

Asimilar vocabulario que enriqueza a propia bagaxe 
cultural básica e estratexias para a correcta fluidez verbal 
e adquirir estruturas gramaticais que incidan na calidade 
da expresión, mediante contribucións literarias. 

Procurar, recoller e procesar información escrita, 
dados e conceptos a fin de usalos no estudo e para 
organizar os coñecementos de forma sistemática. 

A competencia en comunicación lingüística ten de ser a 
base principal, como vehículo canalizador, de todo o 
desenvolvemento competencial. Non se pode entender a 
aprendizaxe sen comunicación social e sen interacción 
con todas as actividades do ser humano. 

Competencia 
matemática, de 
ciencias e tecnoloxía 

Comprender e analizar información con contido 
matemático, científico ou tecnolóxico proveniente de 
calquera campo, para argumentar e resolver problemas 
da vida cotiá. 

Usar a lóxica matemática, o raciocinio científico e a 
terminoloxía técnica adecuadamente para chegar a 
conclusións e tomar decisións. 

Comprender e resolver problemas sobre o mundo das 
ideas, o natural e o tecnolóxico valorando a súa incidencia 
no espazo próximo para facer hipóteses co obxectivo de 
coñecer mellor os fenómenos. 

Obter información cualitativa e cuantitativa sobre o 
espazo físico e os fenómenos que nel se producen, 
valorando a súa incidencia para propor respostas 
adecuadas á realidade existente. 
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Competencias  Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave 

A correcta expresión oral e escrita permite canalizar a 
mellora social e a interacción co entorno e a o 
enriquecemento persoal. 

Tratamento da 
información e 
competencia dixital 

Coñecer e usar procesadores de textos cunha actitude 
positiva a fin de os utilizar en diversidade de tarefas. 

Organiza, analiza e comprende a información con 
actitude crítica e reflexiva para utilizar adecuadamente 
procesadores de textos. 

O uso de soportes electrónicos na composición de textos 
é algo máis do que unha mera mudanza de suporte, xa 
que afecta ás operacións mesmas que interveñen no 
proceso de escrita (planificación, execución de textos, 
revisión...) e que constitúen un dos fundamentos básicos 
desta área e incide directamente na adquisición e mellora 
da competencia dixital. Porén, os novos medios de 
comunicación dixitais que se renovan continuamente 
implican un uso social e colaborativo da escrita que 
permite comprender a aprendizaxe da lingua no marco 
dun auténtico intercambio comunicativo. 

Competencia social e 
cívica 

Comunicarse cos demais, comprender o que 
transmiten e aproximarse a outras realidades 
respectando os seus valores para lograr unha actitude 
democrática en múltiples situacións. 

Coñecer e comprender os dereitos humanos, civís e 
constitucionais e valoralos a fin de participar correcta e 
criticamente nas situacións que se presentaren. 

Por outra parte, tamén contribúese ao desenvolvemento 
desta competencia na medida en que unha educación 
lingüística satisfactoria valora todas as linguas como 
igualmente aptas e enriquecedoras para desempeñar as 
funcións de comunicación e de representación. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Interpretar e valorar obras literarias próximas dos seus 
gustos e intereses con actitude crítica. 

Coñecer a pluralidade cultural de España e da Europa 
con actitude aberta á diversidade para a respectar e a 
apreciar. 

Relacionar os puntos de vista e manifestacións 
expresivas e creativas propias cos dos demais de forma 
positiva para os presentar e comunicar en traballos e 
proxectos concretos. 

A lectura, a comprensión e a valoración de obras literarias 
contribúen desenvolvendo a capacidade de entender os 
recursos lingüísticos e literarios e o gusto pola lectura 
como actividade enriquecedora e pracenteira, á vez que 
se canaliza a tendencia natural do ser humano ao xogo, 
ao pracer, á liberdade ou á imaxinación creadora. 
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Competencias  Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave 

Competencia para 
aprender a aprender. 

Desenvolver capacidades de atención, concentración, 
memoria, comprensión e expresión lingüística co fin de 
utilizar distintos textos en múltiples contextos. 

Proporse metas alcanzábeis a curto, medio e longo 
prazo e cumprilas, elevando os obxectivos de 
aprendizaxe de forma progresiva e realista para 
administrar o esforzo persoal. 

Aceitar erros e aprender dos demais e con eles con 
actitude auto-avaliadora para realizar as correccións 
oportunas en diferentes contextos. 

A autoavaliación e os procesos de pensamento favorecen 
no alumnado a posibilidade de avanzar aprendendo dos 
erros e de comunicar as súas experiencias integrando o 
emocional e o social. 

Competencia do 
sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Analizar posibilidades e limitacións lingüísticas con 
actitude positiva para actuar estratexicamente con 
decisión e responder de forma positiva ante as 
circunstancias. 

Tomar consciencia das propias capacidades 
intelectuais, emocionais e físicas para traballar de forma 
cooperativa e flexíbel como parte dunha equipa. 

A comunicación verbal e non verbal das diferentes linguas 
que se usen contribuirá ao aumento da autoestima e 
garantirá a interacción social e a seguridade en un 
mesmo. 

 

Todas estas competencias poñen en xogo diversas estratexias e empréganse 
diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma contextualizada. Polo 
tanto, as actividades nas que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas en 
ámbitos que poden ser de tipo público (todo o relacionado coa interacción social 
cotiá), persoal (relacións familiares e prácticas sociais individuais), laboral ou 
educativo. O alumnado utilizará estratexias de comunicación de forma natural e 
sistemática co fin de facer eficaces os actos de comunicación realizados a través 
das destrezas comunicativas. As destrezas que se desenvolverán serán: 
produtivas (falar, conversar e escribir), receptivas (escoitar e ler) e baseadas na 
interacción ou na mediación.  
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3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO 
   
 

3.1.-A LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS LOMCE  

 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois 
son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e 
transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de 
investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos 
ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus 
patrimonios culturais. 

 

A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que 
se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, 
supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito 
específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou máis 
textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de 
textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos e 
produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, 
estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un 
quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 
comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as 
experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do quinto 
bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades 
lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón 
que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá 
incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque para a 
realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma 
maneira, para avaliar o grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe 
dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os criterios de 
avaliación recollidos e descritos para a actividade correspondente, así como 
aqueles do quinto bloque que correspondan. 

 

3.2- OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E 
BACHARELATO 

Artigo 10. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria A educación 
secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
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b)  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

c)   Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

f)   Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia.  

g)  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h)  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada.  

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 
galega, ou a outras culturas do mundo. 

 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 
persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 
e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 
permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona 

 

 

- BACHARELATO 

 

Artigo 26. Obxectivos 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades 
que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 
unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres,analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular,a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 
real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 
seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 
social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 



12 
 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 
como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 
contribuírá súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE 

 

Pode verse no seguinte enlace: 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DECRETO 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Para consultar a temporalización poden consultar a programación anual 
entregada en Xefatura de Estudos. 

5.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA  

Para acadar os obxectivos mencionados, a concepción dos materiais tivo en 
conta de maneira permanente unha serie de consideracións ineludibles no marco 
dun proxecto educativo do século XXI: o enfoque comunicativo, a aprendizaxe 
activa, a integración do desenvolvemento das competencias de base e das 
novas tecnoloxías, a estimulación da lectura, e o feito de tomar en conta a 
diversidade. 

ENFOQUE COMUNICATIVO 

De acordo coas prescricións españolas e europeas en termos de programación 
sobre o proceso de ensinanza/aprendizaxe das linguas estranxeiras, un dos 
obxectivos elementais do proxecto é a mellora da capacidade de comprensión e 
de expresión oral e escrita dos alumnos. 

Todas as unidades propoñen actividades de comprensión e expresión oral, a 
partir da escoita de textos reais: diálogos auténticos, cancións, etc. Os diferentes 
materiais invitan, ademais, os alumnos a participar constantemente en situacións 
comunicativas que os incitan a desenvolveren diferentes estratexias de 
interpretación e de produción de mensaxes orais. 

De maneira análoga, en todas as unidades un primeiro traballo de observación 
de documentos das diferentes modalidades preséntase para que os alumnos 
poidan unha vez que as súas características temáticas e formais estean 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150629_curriculo_eso_bach.pdf
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establecidas, imitar, recrear e reinterpretar estes elementos estruturais nas súas 
propias producións. Todas estas proposicións intentaron manter un equilibrio 
entre a práctica de textos comunicativos con propósitos, estruturas, construcións 
de frases ou rexistros que respectan as convencións, e as suxestións de 
redacción máis lúdicas, abertas e creativas. 

Conforme ao enfoque mencionado, a ensinanza dos ditos niveis lingüísticos 
presenta unha dobre faceta: dunha parte ampliar o léxico e a mellora da 
ortografía, e pola outra, a ineludible reflexión sobre as cuestións gramaticais, 
apuntando a explicitar o coñecemento do alumno co fin de que esta se converta 
principalmente en funcional en tanto que é un instrumento de comunicación. 

APRENDIZAXE ACTIVA 

O proceso de ensinanza/aprendizaxe da materia de Francés Segunda Lingua 
Estranxeira coñeceu unha transformación progresiva e inexorable ao longo dos 
últimos anos. Dunha clase maxistral, na cal o alumno escoitaba unha explicación 
gramatical e facía exercicios sobre os contidos presentados, pasamos a unha 
clase activa, na que o profesor, a partir de bases teóricas sucintas, guía as 
actividades dos alumnos e resolve as dúbidas que van xurdindo. É a razón pola 
cal os contidos estritamente teóricos dos libros foron integrados no seo do 
desenvolvemento comunicativo, desenvolvendo o espazo para os documentos 
e os exercicios. 

 

As informacións teóricas, presentadas no seo de marcos illados, non deben ser 
consideradas como un descenso do nivel de esixencia; ao contrario, o 
predominio dunha actividade de reflexión no seo da clase é quizais a única 
maneira de garantir unha aprendizaxe significativa, así o indica R. J. Sternberg, 
“unha gran parte do coñecemento é efémera; as habilidades de pensamento, 
non o son nunca”. 

ENFOQUE POR TAREFAS 

Traballar con tarefas, nunha clase de lingua, reenvía a unha lóxica de 
aprendizaxe de tipo construtivista, centrada no alumno, na que a adquisición de 
novas competencias está sometida á resolución da tarefa en tanto que ela 
mesma. Nesta medida, o alumno está considerado como un actor social que 
debe dedicarse a varias tarefas (non só á lingua), nun medio dado, como o indica 
o Marco Europeo común de referencia: “Se os actos de palabra se realizan nas 
actividades da fala, estas inscríbense por elas mesmas no interior de accións en 
contexto social no que elas soas dan a súa plena significación. Hoxe “tarefa” na 
medida que a acción é o feito dun ou de varios suxeitos que mobilizan alí 
estratexicamente as competencias das que dispoñen con vistas a chegar a un 
resultado determinado. O enfoque baseándose sobre a acción, toma entón en 
conta os recursos cognitivos, afectivos e volutivos, así como o conxunto das 
capacidades específicas que posúe e pon en marcha o actor social.” 

 

A tarefa global que se atopa ao final de cada unidade foi pensada de maneira 
paralela aos contidos das leccións. Así, o alumno prepárase realizando as 
minitarefas ao final de cada lección, de maneira que a realización da tarefa global 
é o resultado do traballo efectuado nas tres leccións de cada unidade. 
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6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTIVOS QUE SE VAN UTILIZAR  

Os instrumentos para a aprendizaxe do francés como lingua estranxeira que 
podemos atopar propóñense como un conxunto de materiais comunicativos para 
adolescentes da Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, que lles 
ensinan a utilizar a lingua estranxeira en situacións reais máis que un aprender 
cousas que se esquezan en pouco tempo. 

No departamento mantemos unicamente o  libro e o caderno do alumno 
para 1º de ESO 

Outros recursos e materiais a utilizar: 

- Blog do departamento con enlaces para cada nivel: exercicios, prensa, 
actualidade, música,probas de nivel… 

- Selección de material fotocopiado de diferentes métodos 

- Material audiovisual: curtas na redes, películas, videos musicais 

- Carteis e mapas que nos ofrecen as editoriais 

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADOS 

Grao mínimo de consecución para superar a materia  

Estándares mínimos avaliables para cada curso 

 

BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO  AVALIABLE 1º ESO (2LF) 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos orais 

- SLEB1.1. 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. 

- SLEB1.2. 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.  

- SLEB1.4. 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… 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

- SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o seu 
nivel escolar. 

- SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e 
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moi básicas, cara a cara, nas que establece 
contacto social elemental, intercambia información 
moi básica, manifesta os seus gustos, fai invitacións 
elementais e ofrecementos, e pide e dá indicacións 
moi básicas para ir a un lugar. 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

- SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións 
básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente 
se contan con apoio visual 

- SLEB3.3. 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. 

Bloque 4. 
Produción de 
textos escritos 

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

- SLEB4.4. 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 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

- SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico 
e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.), e iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

 

 

BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 2º DE ESO (2LF) 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orais 

- SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas (datas, 
prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que está 
moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de 
aula. 

- SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información 
máis salientable de textos orais procedentes de 
medios audiovisuais ou de internet, breves como 
instrucións e comunicados, con estruturas 
previamente traballadas, léxico moi común 
relacionado con necesidades inmediatas e accións 
presentes moi habituais, sempre que se fale de xeito 
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moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar 
o dito. 

- SLEB1.4. 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, a 
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, sensacións e sentimentos 
moi elementais. 

 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

- SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, esforzándose 
por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

- SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e 
moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente 
para establecer contacto social elemental, 
intercambiar información moi básica, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e ofrecementos 
elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou 
ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacións. 

- SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica 
e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento 
de bens e servizos relativos a temas moi cotiáns 
(horarios dun museo, maneira de chegar, etc.), en 
conversas moi básicas sobre temas predicibles, se 
pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e 
facerse entender 

 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

- SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e 
consignas básicas. 

- SLEB3.4. 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 4. 
Produción de 
textos 
escritos 

 

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

- SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas 
postais, felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas 
e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
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relativos a actividades presentes e a necesidades 
immediatas. 
 

Bloque 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

- SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais 
e escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 
que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

- SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 

 

BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 3º DE ESO (2LF) 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orais 

- SLEB1.2. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 
breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

- SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de 
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

- SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que 
participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas 
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, 
etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, aclare 
ou elabore algo do que se lle dixo. 

 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

- SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 
seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos 
de temas xerais ou relacionados con aspectos básicos 
dos seus estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido. 

- SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha 
conversa formal ou entrevista (por exemplo, para 
realizar un curso de verán), achegando a información 
necesaria, expresando de maneira sinxela as súas 
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opinións sobre temas habituais, e reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de maneira 
lenta e clara, sempre que poida pedir que se lle repitan 
os puntos clave se o necesita 

 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

- SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos xornalísticos moi breves en 
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu 
interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, 
as ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

- SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal 
sinxela en calquera formato na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran acontecementos pasados, e se 
expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, 
plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

- SLEB3.4. 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). 

 

Bloque 4. 
Produción de 
textos 
escritos 

- SLEB4.1. 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). 

- SLEB4.2. 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).  

- SLEB4.3. 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 seu 
interese, respectando as convencións e as normas de 
cortesía máis importantes. 

 

Bloque 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

- SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico 
e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 
persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases 
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BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 4º DE ESO (2LF) 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orais 

- SLEB1.2. Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves 
e articulados de maneira lenta e clara, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

- SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha 
entrevista na que participa (por exemplo, nun centro 
docente), preguntas sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, intereses, preferencias e 
gustos persoais e educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), así como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con estes, sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se 
lle dixo 

- SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións e opinións formulados 
en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria 
e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando 
se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

- SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na que 
participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas 
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, etc.), 
sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

- SLEB1.6. Identifica a información esencial de programas 
de televisión e presentacións sinxelas e ben estruturadas 
sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e 
predicibles articulados con lentitude e claridade (por 
exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as 
imaxes portan gran parte da mensaxe 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

- SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 
seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados con aspectos básicos dos 
seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido. 

- SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha 
conversa formal ou entrevista (por exemplo, para realizar 
un curso de verán), achegando a información necesaria, 
expresando de maneira sinxela as súas opinións sobre 
temas habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de maneira lenta e clara, 
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sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

- SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos xornalísticos moi breves en 
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese 
e moi coñecidos, se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da 
mensaxe. 

- SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela 
en calquera formato na que se fala de si mesmo/a; se 
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos pasados, e se expresan de 
maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

- SLEB3.4. 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). 

Bloque 4. 
Produción de 
textos 
escritos 

- SLEB4.1. 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). 

- SLEB4.2. 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).  

- SLEB4.3. 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 seu interese, 
respectando as convencións e as normas de cortesía 
máis importantes. 

- SLEB4.4. 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 

Bloque 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

- SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera 
no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

- SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata 
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da aula (pedir ou dar información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios,propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente. 

 

 

BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 1º DE BACHARELATO 
1ºLINGUA 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orais 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso 
de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de 
ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que 
non se coñece mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na 
que participa, explicacións ou xustificacións básicas de puntos 
de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, 
cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira clara, así 
como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos 
e a descrición de aspectos abstractos de temas como a 
música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a 
persoa interlocutora está disposta repetir ou reformular o ditO. 

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou 
do seu interese relacionados co ámbito educativo ou 
ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua 
e cando as imaxes faciliten a comprensión. 

 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

▪ SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos de temas educativos ou 
ocupacionais do seu interese, organizando a información 
básica de maneira coherente, explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media. 

▪ SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais 
cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que 
intercambia información e se expresa e xustifica brevemente 
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opinións e puntos de vista; narra e describe de forma 
coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais 
ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e 
abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade. 

▪ SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias 
de comunicación lingüísticas e xestos apropiados para 
facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países 
por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer 
unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela 
pero correcta 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

▪ SLEB3.3. 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). 

▪ SLEB3.4. 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. 

▪ SLEB3.5. 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. 

Bloque 4. 
Produción de 
textos 
escritos 

▪ SLEB4.1. 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. 

Bloque 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no 
oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 
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BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 1º BACHARELATO  

2ª LINGUA 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orais 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser 
o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que 
participa, explicacións ou xustificacións básicas de puntos de vista 
e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, articulados de maneira clara, así como a 
formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas como a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta repetir ou reformular o ditO. 

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional, e 
os aspectos máis significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e 
películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a 
comprensión. 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

▪ SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e con 
claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 
articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

▪ SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara 
a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

▪ SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas e xestos apropiados para facerse 
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entender, en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, 
saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou 
explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

▪ SLEB3.3. 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). 

▪ SLEB3.4. 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. 

▪ SLEB3.5. 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. 

Bloque 4. 
Produción de 
textos 
escritos 

▪ SLEB4.1. 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. 

Bloque 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e 
na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

 

 

 

BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 2º BACHARELATO  

1ªLINGUA 
 

Bloque 1. 
Comprensión de 
textos orais 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser 
o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 
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SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que 
participa, explicacións ou xustificacións básicas de puntos de vista 
e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, articulados de maneira clara, así como a 
formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas como a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta repetir ou reformular o ditO. 

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional, e 

os aspectos máis significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e 
películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a 
comprensión. 

 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

▪ SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre aspectos 
concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de 
maneira clara e a velocidade media. 

▪ SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara 
a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

▪ SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de comunicación 

lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero 
correcta 

Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 

▪ SLEB3.3. 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). 



26 
 

▪ SLEB3.4. 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. 

▪ SLEB3.5. 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. 

Bloque 4. 
Produción de 
textos escritos 

▪ SLEB4.1. 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. 

▪  

Bloque 5: 
Coñecemento da 
lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e 
na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

BLOQUE ESTANDAR MÍNIMO AVALIABLE 2º BACHARELATO 

 2ªª LINGUA 

 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orais 

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser 
o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas. 

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que 
participa, explicacións ou xustificacións básicas de puntos de vista 
e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, articulados de maneira clara, así como a 
formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas como a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa 
interlocutora está disposta repetir ou reformular o ditO. 

SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do 
seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional, e 
os aspectos máis significativos de noticias de televisión claramente 
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articuladas, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e 
películas ben estruturados e articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a 
comprensión. 

Bloque 2. 
Produción de 
textos orais 

▪ SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben 
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu 
interese, organizando a información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas principais brevemente e con 
claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes 
articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

▪ SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara 
a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

▪ SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas e xestos apropiados para facerse 
entender, en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos 
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, 
saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou 
explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 

▪ SLEB3.3. 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). 

▪ SLEB3.4. 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. 

▪ SLEB3.5. 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. 

Bloque 4. 
Produción de 

▪ SLEB4.1. 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 
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textos 
escritos 

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. 

Bloque 5: 
Coñecemento 
da lingua, e 
consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e 
na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

 
 

7.1.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA  
Para acadar os obxectivos mencionados, a concepción dos materiais tivo en 
conta de maneira permanente unha serie de consideracións ineludibles no marco 
dun proxecto educativo do século XXI: o enfoque comunicativo, a aprendizaxe 
activa, a integración do desenvolvemento das competencias de base e das 
novas tecnoloxías, a estimulación da lectura, e o feito de tomar en conta a 
diversidade. 

ENFOQUE COMUNICATIVO 

De acordo coas prescricións españolas e europeas en termos de programación 
sobre o proceso de ensinanza/aprendizaxe das linguas estranxeiras, un dos 
obxectivos elementais do proxecto é a mellora da capacidade de comprensión e 
de expresión oral e escrita dos alumnos. 

Todas as unidades propoñen actividades de comprensión e expresión oral, a 
partir da escoita de textos reais: diálogos auténticos, cancións, etc. Os diferentes 
materiais invitan, ademais, os alumnos a participar constantemente en situacións 
comunicativas que os incitan a desenvolveren diferentes estratexias de 
interpretación e de produción de mensaxes orais. 

De maneira análoga, en todas as unidades un primeiro traballo de observación 
de documentos das diferentes modalidades preséntase para que os alumnos 
poidan unha vez que as súas características temáticas e formais estean 
establecidas, imitar, recrear e reinterpretar estes elementos estruturais nas súas 
propias producións. Todas estas proposicións intentaron manter un equilibrio 
entre a práctica de textos comunicativos con propósitos, estruturas, construcións 
de frases ou rexistros que respectan as convencións, e as suxestións de 
redacción máis lúdicas, abertas e creativas. 

Conforme ao enfoque mencionado, a ensinanza dos ditos niveis lingüísticos 
presenta unha dobre faceta: dunha parte ampliar o léxico e a mellora da 
ortografía, e pola outra, a ineludible reflexión sobre as cuestións gramaticais, 
apuntando a explicitar o coñecemento do alumno co fin de que esta se converta 
principalmente en funcional en tanto que é un instrumento de comunicación. 

APRENDIZAXE ACTIVA 

O proceso de ensinanza/aprendizaxe da materia de Francés Segunda Lingua 
Estranxeira coñeceu unha transformación progresiva e inexorable ao longo dos 
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últimos anos. Dunha clase maxistral, na cal o alumno escoitaba unha explicación 
gramatical e facía exercicios sobre os contidos presentados, pasamos a unha 
clase activa, na que o profesor, a partir de bases teóricas sucintas, guía as 
actividades dos alumnos e resolve as dúbidas que van xurdindo. É a razón pola 
cal os contidos estritamente teóricos dos libros foron integrados no seo do 
desenvolvemento comunicativo, desenvolvendo o espazo para os documentos 
e os exercicios. 

 

As informacións teóricas, presentadas no seo de marcos illados, non deben ser 
consideradas como un descenso do nivel de esixencia; ao contrario, o 
predominio dunha actividade de reflexión no seo da clase é quizais a única 
maneira de garantir unha aprendizaxe significativa, así o indica R. J. Sternberg, 
“unha gran parte do coñecemento é efémera; as habilidades de pensamento, 
non o son nunca”. 

ENFOQUE POR TAREFAS 

Traballar con tarefas, nunha clase de lingua, reenvía a unha lóxica de 
aprendizaxe de tipo construtivista, centrada no alumno, na que a adquisición de 
novas competencias está sometida á resolución da tarefa en tanto que ela 
mesma. Nesta medida, o alumno está considerado como un actor social que 
debe dedicarse a varias tarefas (non só á lingua), nun medio dado, como o indica 
o Marco Europeo común de referencia: “Se os actos de palabra se realizan nas 
actividades da fala, estas inscríbense por elas mesmas no interior de accións en 
contexto social no que elas soas dan a súa plena significación. Hoxe “tarefa” na 
medida que a acción é o feito dun ou de varios suxeitos que mobilizan alí 
estratexicamente as competencias das que dispoñen con vistas a chegar a un 
resultado determinado. O enfoque baseándose sobre a acción, toma entón en 
conta os recursos cognitivos, afectivos e volutivos, así como o conxunto das 
capacidades específicas que posúe e pon en marcha o actor social.” 

 

A tarefa global que se atopa ao final de cada unidade foi pensada de maneira 
paralela aos contidos das leccións. Así, o alumno prepárase realizando as 
minitarefas ao final de cada lección, de maneira que a realización da tarefa global 
é o resultado do traballo efectuado nas tres leccións de cada unidade. 

 

No departamento mantemos unicamente o  libro e o caderno do aluno para 
1º de ESO 

Outros recursos e materiais a utilizar: 

- Blog do departamento con enlaces para cada nivel: exercicios, prensa, 
actualidade, música,probas de nivel… 

- Selección de material fotocopiado de diferentes métodos 

- Material audiovisual: curtas na redes, películas, videos musicais 

- Carteis e mapas que nos ofrecen as editoriais 
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7.2.--CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

1.-Avaliación inicial 

Realizaráse durante os 15 primeiros días do curso e no tempo marcado polo 

Xefatura de estudos unha avaliación inicial de coñecementos previos do 

alumnado de diferentes cursos e o seu carácter será apenas informativo e non 

se terá en conta para as notas das avaliacións ordinarias ou extraordinaria. Esta 

avaliación,  consistirá: 

1) na observación, competencia lingüística e capacidades do alumnado 

en actividades na aula. 

2) nunha proba específica (ou as que se consideraren convenientes 

segundo curso e nivel a partir de 2º de ESO). 

En ambos os casos vanse observar no alumnado polo menos os seguintes 

aspectos: 

• comprensión lectora  

• expresión escrita (coherencia, cohesión, puntuación, ortografía), 

• gramática  

• O referente da proba van ser os grados mínimos estabelecidos nos cursos 

anteriores, salvo para 1º de ESO, que na gran maioría dos casos é a primeira 

vez que cursan francés. 

Medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial: 

No caso de  observarse que os resultados non chegan aos niveis esperados, 

será preciso tomar medidas en función dos casos, podendo aplicar medidas 

(individuais ou colectivas) de repaso ou de reforzo no inicio do curso, das 

unidades didácticas ou dos contidos concretos que se fosen tratar. 

• Avaliación trimestral 

Os procedementos de avaliación que utilizará o Departamento no proceso de 

ensinanza - aprendizaxe do noso alumnado serán variados e incidirán no traballo 

diario,  no uso oral da lingua, na expresión escrita e nas probas feitas ao longo 

do curso relacionadas cos contidos e estándares recollidos nos diferentes 

bloques do curriculum. Para a cualificación do alumnado asignarase un peso 

porcentual a cadanseu instrumento de avaliación. 

 

▪ TRABALLO DIARIO 
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Na ESO, suporá un 20% da nota ( ata 2 puntos) . O traballo diario incluirá: 

• Realización das actividades e traballos propostos na aula, tanto orais 

como escritos. 

• Realización de tarefas para  fóra da aula: exercicios de reforzo ou 

ampliación, consultas sobre actualidade e aspectos culturais, das que se 

verificará a realización. 

• Entrega de traballos de distinto tipo propostos polo profesor/a nos prazos 

establecidos. 

• Organización, limpeza e mantemento ao día do caderno. 

▪ Ao longo do curso o caderno recollerase para valorar o traballo feito polo 

alumno-a na aula, na casa e observarase polo miúdo a presentación, a caligrafía, 

e se as actividades están feitas e corrixidas. 

 

▪ O profesor/a terá en conta: 

- O interese e a participación en calquera actividade proposta. 

- A toma de conciencia dos seus logros e dificultades. 

- A confianza para preguntar á profesora cando non entenda algo. 

- O respecto polos compañeiros/as e polo profesorado. 

- O respecto polas normas da aula. A puntualidade, o coidado da hixiene 

propia, a limpeza da aula, o material e as instalacións... 

 

- PROBAS 

 Realizaranse unha ou máis probas por trimestre, dependendo da 

necesidade do curso e nivel. Este instrumento de avaliación supón o 60% da 

nota ( sobre  10 puntos), tanto na ESO como en Bacharelato no caso da 2ª lingua. 

En bacharelato 1ª lingua será un 70%. 

 

▪ INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Como instrumentos para a avaliación do alumnado empregaremos os seguintes: 

 

- O caderno do profesor/a no que se recollerán os resultados da 

observación diaria no aula. 

- As produccións do alumnado nas actividades diarias. 

- Probas orais e escritas. 



32 
 

- Traballos presentados e actividades dixitais. 

- Caderno de clase (Solamente nos cursos da ESO) 

- Cahier d´exercices (Solamente en 1º e 2º de ESO) 

▪  

- Para avaliar a comprensión e expresión orais farase con actividades 
do tipo: Écoute et complète. (con compañeiro/a) Demande… à un(e) 
camarade. Pouse deas questions à ton/ta camarade, sondages, 
questionnaires, jeux de rôle, écoute et associe. Imaxine deas dialogues. 
Continue a chanson. Fais des phrases. Réponds aux questions, así como 
as instrucións do profesor na aula: Ouvrez vos cahiers. Prenez votre livre. 
etc.  

- A avaliación da capacidade para desenvolverse oralmente en situacións 
interactivas e utilizar as estratexias e recursos que aseguren a 
comunicación co interlocutor farase mediante a lectura expresiva en voz 
alta, a expresión de opinións persoais, a escenificación de diálogos, as 
sondaxes, entrevistas e cuestionarios, os xogos de memorización, etc. 

- Para avaliar a comprensión escrita as probas versarán sobre textos 
auténticos ou creados para a clase, sinxelos, de extensión limitada. As 
actividades para avaliar a capacidade do alumno serán do tipo: Lis et 
complète. Lis et associe. Lis et trouve. Lis et réponds., así como 
actividades de verdadeiro/falso, preguntas de comprensión, etc.  

- A avaliación da capacidade para comunicarse por escrito de forma 
ordenada, con incorrecciones que non afecten ao esencial da mensaxe 
farase aténdose á capacidade demostrada polos alumnos/as para 
redactar textos sinxelos relativos ás principais intencións comunicativas e 
respectando as convencións da comunicación escrita (uso de maiúsculas, 
signos de puntuación e aqueles elementos que aseguran a cohesión e 
coherencia do texto). Actividades para avaliar este aspecto son as 
incluídas baixo o encabezado de Recopie et complète. Invente lles 
conversations. Écris un article. Écris un message. Écris une lettre. etc., 
así como a redacción de cuestionarios, horarios, anuncios, descricións, 
estrofas de cancións, traballos sobre determinados temas, etc.  

- O caderno do alumno tamén contará como un mecanismo de avaliación 
do escrito. 

- Para avaliar os coñecementos que o alumno ten sobre a lingua 
(estruturas sintáctico-discursivas) faranse probas escritas sobre os 
contidos gramaticales estudados en cada unidade a través de diferentes 
tipos de exercicios: completar ocos con palabras dadas, xa sexa de 
vocabulario ou elementos gramaticales, encher textos con formas verbais, 
redactar pequenos textos sabendo aplicar o traballado en clase, etc. 

- A avaliación dos alumnos/as para recoñecer e apreciar os aspectos 
socioculturais farase aténdose á súa capacidade para utilizar os datos 
que aparecen nos textos, a súa actitude ante informacións con carga 
sociocultural, e a captación doutras normas e valores nas relacións 
sociais (os hábitos cotiáns, o lecer, a familia, a gastronomía, etc.).  

- Por último, a avaliación incluirá ademais das probas periódicas que se 
realicen, a avaliación diaria das actividades orais e escritas realizadas en 
clase e en casa. 
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-  

▪ Valoración de  traballos tanto individuais como en grupo. 

• A valoración de cada traballo farase de acordo cos criterios de corrección 

que se establecerán ao inicio de cada un e que deberán constar noguión previo. 

• Na valoración dos traballos terase en conta: 

o Presentación: 20% 

o Redacción: 30% 

o Puntualidade (dentro do prazo): 10% 

o Contidos: 40% 

 

▪ CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN 

 De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións 

de cada avaliación consignaranse na acta e no boletín do seguinte xeito: 

A cualificación expresarase en cifras , utilizando a escala numérica de 1 a 10 sen 

decimais , considerándose positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5 e 

negativas as inferiores a 5. 

 

▪ 7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Neste cadro refléxanse os criterios de cualificación para ESO e Bacharelato. 
 A cualificación de cada trimestre ou avaliación será o resultado da suma 

das cualificacións obtidas polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa 

ponderación proposta para cada un deles: 

▪ Instrumentos 

de avaliación 

▪ Observacións ▪ Ponderación 

Probas escritas 

FR2 (2ª lingua) 

▪ Cada proba valorarase de 0 a 10 

puntos. 

▪ A nota deste apartado será a media 

das cualificacións obtidas nas distintas 

probas. 

▪ O alumno debe acadar como 

mínimo 3 puntos para facer media das 

probas. 

ESO 

FR2 

  60% 

BACH 

FR2 

  60% 
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Probas escritas 

FR1(1ª Lingua) 

▪ Cada proba valorarase de 0 a 10 

puntos. 

▪ A nota deste apartado será a media 

das cualificacións obtidas nas distintas 

probas. 

▪ O alumno debe acadar como 

mínimo 3 puntos para facer media das 

probas. 

 

BACH  

FR1 

 70% 

Traballos realizados 

FR2 (2ª Lingua) 

▪ Cada traballo valorarase de 0 a 2 

puntos na ESO e de 0 a 3 puntos no 

bacharelato FR2. 

▪ En caso de haber varios traballos 

por trimestre faráse media entre eles. 

 

ESO 

FR2 

 20% 

 

BACH 

FR2 

 30% 

Traballos realizados 

FR1(1ª Lingua) 

▪ Cada traballo valorarase de 0 a 2 

puntos. En caso de haber varios traballos 

por trimestre faráse media entre eles. 

▪  

BACH 

FR1 

 20% 

▪ Caderno do 
profesor: cadro de 
observación diaria e 
expresión oral 

▪ Na ESO, o profesorado valorará de 
0 a 2 puntos ao longo de cada avaliación 
os seguintes aspectos:traballo de aula, 
colaboración e participación diaria, xunto 
co caderno de exercicios e tarefas de casa 
(1p.)  e reservarase o outro punto para a 
expresión oral no día a día e pequenos 
exercicios de audición e comprensión. 
 
 
 
▪ En bacharelato haberá una proba 
específica de audición e comprensión(1p) 
tanto para a primeira como a segunda 
lingua. 
  

ESO 

 

 20% 

  

BACH 

FR1 

FR2 

 10% 
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▪ 3.- Avaliación final ordinaria do mes de xuño: 

 

• A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións 
das tres avaliacións. 

• Con carácter xeral, para aprobar a materia requirirase a superación das 
tres avaliacións. Non obstante, pode superarse a materia con algunha 
avaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 puntos e a media 
das tres avaliacións é igual ou superior a 5 puntos . 

• Aínda que a avaliación é continua e integradora, os alumnos que obtiveran 

unha nota inferior a 5,  poderán superar a avaliación ou as avaliacións 

suspensas nun exame de recuperación no final do último trimestre.  

 
▪ 4.- Avaliación final extraordinaria do mes de setembro: 

• Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de 

xuño poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas establecidas 

ao efecto pola Consellería de Educación e segundo o calendario e horario fixado 

polo Centro, que será cualificada de 0 a 10 puntos. 

• O profesorado poderá propor ao alumnado un caderno de exercicios para 

o verán para revisión de contidos pero  non será puntuable. 

• Ponderación: 

o Na ESO: 100%.exame 

o En Bacharelato: 100% exame. 

▪ Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual 

ou superior a 5 puntos. 

Avaliación de pendentes:  

Na ESO, o alumando recibirá indicacións ou ben material trimestral 
correspondente aos contidos e estándares mínimos avaliables do curso a 
recuperar. Este material será elaborado polo departamento e supervisado pola 
profesora de aula para seguir a preparación do exame trimestral fixado por 
xefatura de estudos para os exames de pendentes. Este material non será 
avaliable e a nota de avaliación de pendentes será a correspondente á proba 
escrita(100%). No caso de non acadar unha nota mínima de 5 terá un exame 
final en xuño da avaliación ou avaliacións non superadas. 

A nota final da materia pendente será a media aritmética das tres avaliacións. 
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Se non supera a materia en xuño, terá novamente o exame extraordinario de 
setembro cos procedementos acordados para o curso correspondente. 

 

O grao mínimo de consecución será o mesmo que para o alumnado do curso 

que se deba recuperar e que xa está recollido nos correspondentes apartados 

desta programación. 

En Bacharelato, tanto para a 1ª como 2ª lingua, haberá probas trimestrais  
marcadas no calendario acordado pola Xefatura de estudos. De non  superar a 
materia haberá una proba final en xuño  das avaliacións non superadas. 

De non superar a materia en xuño, o alumno/a poderá acudir á convocatoria 
extraordinaria de setembro pero neste caso con toda a materia do curso 
correspondente. 

Os exames serán valorados sobre 10 puntos (100%) e considérase aprobado 
con un 5 ou superior. 

 

•  Non obstante, queremos subliñar que, calquera irregularidade na 

realización das diferentes probas por parte dos alumnos comportará a anulación 

destes. Consideranse irregularidades as “chuletas”, copiar probas doutros 

alumnos, dos apuntamentos ou do libro, usar axudas electrónicas, intercambiar 

exames ou información oralmente entre alumnos, así como calquera outra axuda 

non permitida. 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

8.1.-AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Contamos con diferentes niveis polo que o seguemento do desenvolvemento 
da programación en cada curso farase polo menos dúas veces por avaliación (a 
segunda delas ó seu remate), e sempre que se considere oportuno.  

Tratarase de determinar en que medida se foron conseguindo os obxectivos 
educativos marcados ó comezo de curso e segundo isto axustar as 
programacións e os recursos metodolóxicos. 

Dentro do proceso de ensino avaliarase se: 

▪ Os obxectivos e contidos están ben definidos. 

▪ As decisións metodolóxicas son as apropiadas. 

▪ As actividades se adecúan ao nivel de desenvolvemento de cada 
estudante. 

▪ Se estaban previstas as actividades de reforzo. 
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▪ Os materiais son os adecuados. 

▪ Houbo unha coordinación e seguimento do profesorado que 
intervén no proceso de ensino- aprendizaxe, así como tamén por 
parte da familia. 

E dentro do proceso de aprendizaxe avaliaremos: 

▪ Nivel de consecución dos obxectivos a través dos criterios de 
avaliación establecidos al final de cada área. 

▪ Interese mostrado polos alumnos e a súa motivación para 
aprender. 

Como procedementos de avaliación utilizamos: 

▪ A observación directa que constituirá a técnica principal do proceso 
de avaliación. 

▪ Entrevistas cos pais. 

▪ Os propios criterios establecidos nas distintas unidades didácticas. 

▪ A estatística dos resultados alcanzados, comparándoos cos 
resultados de anos anteriores. 

Como instrumentos de avaliación utilizamos: 

▪ Follas de rexistro a partir dos seguintes indicadores. 

▪ A avaliación que fan os propios alumnos sobre o seu traballo e sobre 
o seu propio proceso de aprendizaxe, que se obterá a través de 
cuestionarios ou debates en grupo. 

▪ Memoria final do curso académico. 

▪ Actas de reunión do departamento. 

9.-ORGANIZACIÓNN DAS ACTIVIDADES SE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
Na ESO, o alumando recibirá indicacións ou ben material trimestral 
correspondente aos contidos e estándares mínimos avaliables do curso a 
recuperar. Este material será elaborado polo departamento e supervisado pola 
profesora de aula para seguir a preparación do exame trimestral fixado por 
xefatura de estudos para os exames de pendentes. Este material non será 
avaliable e a nota de avaliación de pendentes será a correspondente á proba 
escrita(100%). No caso de non acadar unha nota mínima de 5 terá un exame 
final en xuño da avaliación ou avaliacións non superadas. 

A nota final da materia pendente será a media aritmética das tres avaliacións. 

 

Se non supera a materia en xuño, terá novamente o exame extraordinario de 
setembro cos procedementos acordados para o curso correspondente. 

 

O grao mínimo de consecución será o mesmo que para o alumnado do curso 

que se deba recuperar e que xa está recollido nos correspondentes apartados 
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desta programación. 

En Bacharelato, tanto para a 1ª como 2ª lingua, haberá probas trimestrais  
marcadas no calendario acordado pola Xefatura de estudos. De non  superar a 
materia haberá una proba final en xuño  das avaliacións non superadas. 

De non superar a materia en xuño, o alumno/a poderá acudir á convocatoria 
extraordinaria de setembro pero neste caso con toda a materia do curso 
correspondente. 

Os exames serán valorados sobre 10 puntos (100%) e considérase aprobado 
con un 5 ou superior. 

 

 

 

 

10.- ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN 
AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Non procede para esta materia. 

11.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
DOS RESULTADOS 
Realizarase durante os 15 primeiros días do curso unha avaliación inicial de 

coñecementos previos do alumnado, o seu carácter será apenas informativo e 

non se terá en conta para as notas das avaliacións ordinarias ou extraordinaria. 

Esta avaliación, consistirá: 

1) na observación do nivel e das capacidades do alumnado en actividades 

na aula 

2) nunha proba específica (ou as que se consideraren convenientes) 

En ambos os casos vanse observar no alumnado polo menos os seguintes 

aspectos: 

• comprensión lectora  

• expresión escrita (coherencia, cohesión, puntuación, ortografía), 

• gramática  

• O referente da proba van ser os grados mínimos estabelecidos nos cursos 

anteriores, salvo para 1º de ESO, que na gran maioría dos casos é a primeira 

vez que cursan francés. 
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Medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial: 

No caso de  observarse que os resultados non chegan aos niveis esperados, 

será preciso tomar medidas en función dos casos, podendo aplicar medidas 

(individuais ou colectivas) de repaso ou de reforzo no inicio do curso, das 

unidades didácticas ou dos contidos concretos que se fosen tratar. 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Cando se detecten no alumno/a determinadas dificultades que interfiran no 

alcance dos mínimos de maneira global ou, de ser o caso, altas capacidades 

será preciso adaptar o currículo ás súas necesidades. As modificacións 

afectarán apenas á metodoloxía, ao tipo de actividades e aos instrumentos e 

procedementos de avaliación. Tamén poderán modificarse lixeiramente os 

contidos. 

No caso de que as características que presente o alumno en relación co ámbito 

escolar provoquen que non sexa capaz de atinxir o grado mínimo de consecución 

proposto para o curso en que se encontre contaremos co apoio do departamento 

de Orientación para decidir a medida a adoptar con base nos contidos que se 

encontran nesta programación. Así mesmo, na medida das posibilidades, o 

departamento de francés deberá fornecer de material didáctico adaptado para 

cada caso concreto. 

Teremos en conta a singularidade de cada alumno, en tanto que como persoa e 
en proceso de formación permanente pode achegarlle ao grupo elementos 
positivos, factores de enriquecemento e de variedade na clase. Todo iso 
axúdanos: os alumnos en tanto que individualidades por separado progresan a 
ritmos distintos e teñen formas diferentes de aprendizaxe (ademais das súas 
vivencias persoais, familiares ou sociais). 

Para cada caso concreto, o departamento elaborará material complementario ou 
de reforzo, que será supervisado polo profesorado de aula. Entre este material 
destacamos o material do libro do profesor, do caderno de vacacións e material 
seleccionado da rede. 

 

O enfoque metodolóxico que imos utilizar ten en conta o anteriormente descrito, 
dándolle un tratamento globalizado ao traballo por medio: 

▪ Da adaptación de obxectivos, contidos e actividades propostas na 
programación das unidades. 

▪ Das propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a 
clase sexa agradable e produtiva para os alumnos. 
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▪ Do método de traballo, que propón exercicios repetitivos, cancións, xogos, 
pequenas redaccións, debuxos, etc. 

▪ Da planificación de actividades con obxectivos comunicativos e 
extralingüísticos que fomentan a comunicación para que poidan ser 
traballados polos alumnos con diferentes niveis. 

▪ Do fomento da participación e da colaboración entre os alumnos con 
diferentes capacidades, xa que posibilita o traballo en parellas e, sobre 
todo, en equipo. Unha actitude positiva de traballo e unha boa 
participación nas actividades de grupo serán moi importantes no seu 
rendemento posterior. O profesor axudará a que os alumnos sexan 
conscientes diso. 

13- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 Comprensión lectora, a expresión oral e escrita: Consoante a natureza 

da materia e como xa se especificou ao longo de toda esta programación. 

 Comunicación audiovisual e tecnoloxías da información e da 

comunicación: Usar e aproveitar os avances tecnolóxicos da información e da 

comunicación como parte da práctica educativa e para a aprendizaxe a través 

da elaboración de materiais, traballos... 

 Educación cívica e constitucional: Respectar a diversidade lingüística 

de España, e en especial a da Galiza, como dereito constitucional e fomentar 

comportamentos cívicos. 

 Realizar tarefas en grupo para estabelecer e mellorar a relación duns 

alumnos cos outros. 

 A fin de aceitar as opinións alleas e defender as propias fomentar o uso 

dun vocabulario e unhas formas de expresión non discriminatorios nas 

producións orais e escritas do alumnado. 

 Para dialogar, debater ou expor temas, xuízos e opinións, respectar as 

regras propias do intercambio comunicativo e non ferir a sensibilidade do 

receptor. 

 Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia e tratamento do Holocausto xudeu: Mostrar como 

exemplo a actitude de aprecio, respecto e cordialidade na relación de 

convivencia cos demais, non somentes no trato do profesorado co alumnado, 
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senón tamén nos contidos das lecturas e doutros materiais didácticos. 

 Fomentar o uso da lingua con coherencia, corrección e adecuación para 

estabelecer e mellorar a relación cos demais, para expresar sentimentos e para 

participar nas actividades colectivas de forma solidaria e respectuosa. 

 Promover a non violencia, a paz e a defensa dos dereitos humanos como 

bases da convivencia e do respecto aos demais, sexa cal for a súa condición. 

 Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial: Favorecer aptitudes 

como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza 

nun mesmo e o sentido crítico nas producións do alumnado, tanto en traballos, 

investigacións e opinións como na vida diaria nas aulas. 

 Educación vial e seguridade viaria: Reflexionar sobre a propia 
conduta como viandante, viaxeiro, condutor... co obxectivo de coñecer e 
apreciar a necesidade e respecto, en calquera circunstancia, das normas 
de circulación como medio de organización e de prevención de 
accidentes. 

- Así mesmo, continuarán a traballarse os seguintes elementos para unha 

máis completa formación de cidadáns autónomos e competentes: 

-  Educación do consumidor: Ao interpretar e comprender 

mensaxes propagandísticas e publicitarias, favorecer a actitude crítica 

ante expresións e contidos que promovan o consumismo, co fin de 

aprender a discernir o esencial do superfluo, valorando e aceitando o 

primeiro. 

-  Educación sexual e afectiva: Interesarse por coñecer, respectar 

e apreciar os compañeiros e compañeiras indistintamente e manifestar 

sentimentos de cordialidade, estima e afecto cara aos demais. 

-  Relacionarse coas persoas, indistintamente do sexo ao que 

pertenzan, aceitando a propia personalidade e a dos demais. 

-  Valorar e apreciar nos textos literarios os diferentes sentimentos, 

emocións e manifestacións de aprecio e afecto cara ao outro sexo. 

-  Educación ambiental: Un modo de rexeitar comportamentos 

sociais que causan a deterioración paulatina do ambiente é razoar 

propostas para a súa conservación e así comprometerse persoalmente 

coa súa mellora e conservación, mediante a elaboración de mensaxes 

propagandísticas que fomenten o respecto e o coidado da natureza e o 

fomento de actitudes responsábeis, como son o aforro de enerxía, de 
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papel, de auga, etc. no propio centro. 

-  Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os 

sexos: Recoñecendo a capacidade de cada un dos compañeiros e 

compañeiras para desempeñar tarefas comúns, así como respectando e 

valorando as opinións alleas, favorecer a predisposición ao traballo en 

grupo para a resolución de actividades, por medio de agrupamentos 

heteroxéneos entre rapaces e rapazas. 

-  Mostrar unha actitude crítica ante situacións ou mensaxes orais ou 

escritos nos que se produza calquera tipo de discriminación por razón de 

sexo para crear a disposición idónea para respectar, en calquera situación 

da vida cotiá e na propia forma de expresión, a igualdade de 

oportunidades para ambos os sexos. 

-  Favorecer, en mensaxes verbais e non verbais, un vocabulario 

adecuado e preciso de maneira que non sexa discriminatorio en función 

do sexo ao que se refira. 

-  Educación para a saúde: Comprender a necesidade de seguir uns 

hábitos e unhas condutas determinadas é esencial para favorecer unha 

boa saúde e así valorar os diferentes aspectos que contribúen a ela: a 

hixiene, a alimentación, o deporte... 

-  Educación responsábel do lecer e tempo libre: Identificar os 

compoñentes do lecer e o seu uso (descanso, xogo, diversión, actividades 

ao ar libre, etc. mas sobre todo incidindo na promoción da lectura como 

fonte de pracer) para a concienciación das necesidades básicas da vida, 

incluído o disfrute das propias capacidades e posibilidades. 

-  Promover a importancia da actividade física e deportiva no tempo 

libre, a utilización racional de internet e das novas tecnoloxías e máis o 

fomento da curiosidade e o interese pola novidade, que posibiliten a 

creación de afeccións e o cultivo de diversos intereses, con sentido 

creativo ou lúdico. 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

- O departamento de francés contribúe ao plan lector coa selección e 
difusión de lecturas de autores francófonos de tódolos xéneros. Nos 
cursos de bacharelato temos un dossier de lectura trimestral que 
colgamos no blog do departamento. Nos cursos de Bacharelato utilizamos 
libros de lectura na hora de reforzo de 1ª lingua. Un dos xéneros máis 
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utilizados é a poesía que tamén compartimos en diferentes celebracións 
e actividades do centro, como o Día da Paz ou o Dia da Poesía. 

- Selección de libros adaptados por niveis que están dispoñibles na 
biblioteca do centro e no departamento: 

-  
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PROXECTOS DE CENTRO 

 

▪ Participación en proxectos de innovación educativa 

▪ Proxectos interdisciplinares 

▪ Actividades na biblioteca, nas diferentes celebracións e 

commemoracións 

▪ Proxectos UNESCO, nas liñas de igualdade, cultura de paz e 

patrimonio. 

EDUCACIÓN CÍVICA E A CONVIVENCIA 

 

Para informar, motivar a reflexión e espertar a solidariedade arredor de 
problemática de interese xeral, o departamento de francés dedicará 
tempo de análise e comparación intercultural, realizando actividades 
normais de aula que traten estas problemáticas globais e colaborando con 
outras áreas do centro en actividades extraordinarias e/ou 
complementarias. Dende hai varios anos participamos activamente nas 
actividades de igualdade como o 25 de novembro ou o Día da Muller. 

 

USO DAS TIC 

A contribución da materia de  1ª e 2ª lingua estranxeira á competencia no 
tratamento da información e á competencia dixital vai ser esencial. O tratamento 
da información vaise traballar desde esta área como un contido específico a 
través de actividades que requiran do alumnado o manexo de fontes informativas 
en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o seu procesamento 
posterior. 

Da mesma maneira a contribución á competencia dixital vai ser continua, 
desde o uso das TIC para a creación de distintos contextos comunicativos: chats, 
correo eletrónico etc…, pasando polo uso de distintas ferramentas dixitais para 
manexar a información: CD, DVD, Internet, presentacións de PowerPoint… ata 
o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das linguas: programas de 
software específicos, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores automáticos 
etc.  

 
O alumnado usará as TIC con certa autonomía para buscar información, 

producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónicos e para esteblecer relacións persoais orais e escritas. Para iso en 
bacharelato polo menos unha hora á semana o alumnado irá á aula de 
informática para facer exercicios en liña de vocabulario, gramática,traballos de 
civilización, enviar correos electrónicos etc.  

Na ESO  reservarase unha sesión semanal na aula de informática para o 
uso das TIC (en 3º e 4º) e en 1º e 2º contamos con aulas Abalar. Tamén 
utilizaremos as tablets na aula o una biblioteca. 

O departamento conta tamén cun blog para difusión de actualidade, 
prensa, literatura, música, traballos e actividades do alumnado. 

. 
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14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
Para este curso, o Departamento de Francés ten programadas as seguintes 

actividades  

 

Actividades propias da área de francés: 

▪ Proxeccións de películas e traballo da correspondente unidade 

didáctica (TODOS OS CURSOS) 

▪ Celebración de “La Chandeleur” e da semana da Francofonía con 

actividades abertas á comunidade educativa. 

▪ Asistencia a obras de teatro en francés ( a partir de 2º  de ESO, 

aínda por concretar) e roteiros literarios en torno a figura de Julio 

Verne. 

▪ Viaxe pedagóxica a Francia(a partir de 3º de ESO) 

▪ Correspondencia vía correo, correo electrónico, videoconferencias 

con centros francófonos asociados(A partir de 2º de ESO) 

 

15.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESO DE MELLORA 
 

Vaise realizar polo menos unha avaliación trimestral de seguimento da 

programación que se reflectirá no libro de actas e na memoria final para valorar: 

a. A revisión e o axuste da programación docente e, se for o caso, explicar as 

causas das diferenzas producidas. 

b. A consecución dos alumnos dos estándares de aprendizaxe e a análise das 

diferenzas advertidas. 

 

  Algúns dos factores que  condicionan  mellora do traballo na aula 
e  a aprendizase son: 

 

• A existencia de relacións positivas. 

• A disposición a traballar colaborativamente. 

• A capacidade de cada profesor@ de reflexionar sobre a súa propia 
práctica. 

• A participación e colaboración do alumnado. 

• Un ambiente agradable  na clase. 
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• A vixiancia constante do progreso e aprendizaxe do alumnado. 

• A busqueda de estratexias para facilitar o proceso de ensinanza e 
aprendizaxe. 

 

 A calidade das  relacións do docente co seu alumnado é 
determinante na   aprendizase .  As/os profesoras/os  debemos: 

 

• Demostrar unha consideración pòsitiva cara a todas/os  as/os 
nosas/os alumnas/os. 

• Mostrarlles as/os alumnas/os que somos consistentes e xustos  e 
darlles pé a confianza. 

• Escoitar as/os alumnas/os e ser  conscientes do que  nos queren 
comentar ou expresar. 

• Intentar que o alumnado sexa cada vez máis autónomo e 
responsable. 

• Ter  todos uns límites claros respecto á conducta do alumnado. 

• Recoñecer  o esforzo e mellora no rendimento de cada alumna/o  e 
non só do alumnado que non acostuma a traballar. 

• Insistir nas normas de comportamento na aula. 

• Introducir menxases de valoración cara ao esforzo e as tarefas ben 
feitas , dedicando máis tempo da clase a esta tarefa que a de 
reprimir ao grupo que non o fai. 

 

 

 

As Neves a 22 de  outubro de  2019 

Asdo 

 

      A Xefa de Departamento 

     Rosa Pérez Álvarez 

 

 

 


