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1.1.  Estándares de aprendizaxe imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

O alumno sabe conxugar verbos regulares de primeiro e segundo 
grupo en presente, verbos reflexivos y verbos irregulares: avoir, 
être, faire e prendre, aller, venir, sortir, mettre, pouvoir, vouloir, 
devoir.

Recoñecer e utilizar a conxugación de verbos de primeiro e segundo 
grupo en presente, verbos reflexivos y verbos irregulares: avoir, être, 
faire e prendre, aller, venir, sortir, mettre, pouvoir, vouloir, devoir para 
entender e expresar accións.

O alumno sabe facer e responder preguntas con interrogativos. Entender e expresar a interrogación.

O alumno sabe usar os pronomes complemento CD e CI en frases

afirmativas

Recoñecer e utilizar os pronomes CD e CI para unha expresión máis 

fluída.

O alumno sabe comparar dous elementos con comparativo de 
superioridade, inferioridade e igualdade.

Comprender e expresar a comparación. 

O alumno sabe usar preposicións de lugar. Comprender e expresar a localización no espacio.

O alumno sabe expresar o vocabulario da casa (cuartos) e mobles

da habitación.

Comprender e expresar o vocabulario dos cuartos que compoñen 

unha casa es os mobles da habitación.

O alumno sabe expresar o vocabulario da roupa e das cores. Comprender e expresar o vocabulario da roupa e accesorios.

O alumno sabe expresar o vocabulario da tarefas de casa. Comprender e expresar as tarefas que fai cada un na casa.

O alumno sabe interactuar nunha tenda de roupa.   Interactuar nunha tenda de roupa.

O alumno sabe usar os verbos das actividades cas preposicións 

adecuadas e as contraídas (jouer à, jouer de, faire de)

Comprender e expresar as actividades de ocio cos verbos e as súas 

preposicións.

O alumno sabe expresar o vocabulario das actividades de ocio. Comprender e expresar as actividades de ocio vocabulario das 
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actividades de ocio. 

O alumno sabe expresar os días da semana e horas en relación 

coa realización de actividades. 

Comprender e expresar os horarios das actividades.

O alumno sabe expresar ou responder a unha invitación en 

pequenos diálogos para invitar a facer algo, aceptar ou rechazar.

Comprender e expresar unha invitación ou aceptar/rexeitar unha 

invitación recibida.

O alumno sabe expresar a obriga de tres formas (facer falta, deber,
imperativo)

Comprender e expresar a obriga.

A parte do repaso de contidos xa mencionados na tabla anterior, desenvolveronse os seguintes contidos.

1.2.  Estándares de aprendizaxe desenvoltos no terceiro trimestre
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

O alumno coñece o vocabulario da alimentación. Entender e expresar o vocabulario da alimentación.

O alumno sabe interactuar para pedir nun restaurante. Interactuar para pedir nun restaurante.

O alumno sabe interactuar para reservar nun restaurante. Interactuar para reservar nun restaurante.

O alumno sabe falar das vacacións Comprender documentos e saber expresarse sobre as vacacións

O alumno sabe conxugar verbos regulares en passé composé Recoñecer e utilizar a conxugación de verbos en passé composé.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Exercicios de comprensión escrita
Exercicios de expresión escrita
Exercicios de comprensión oral
Exercicios de expresión oral

Instrumentos:
Probas escritas, proba oral, traballo individual.

Cualificación final

1. Alumnado con avaliacións suspensas.
A nota da recuperación de cada avaliación será a seguinte:

• proba escrita  50%
• proba oral     20%
• tarefas de recuperación para entregar antes da proba 10%
• tarefas  realizadas no terceiro trimestre dende o 13 de marzo: 20%

Valoráranse as tarefas realizadas no terceiro trimestre atendendo á entrega puntual das mesmas e ás cualificacións 
obtidas.
No caso de ter as dúas primeiras avaliacións suspensas, os puntos da proba oral e a realización de tarefas do terceiro 
trimestre sumaranse á nota da proba escrita e das tarefas de recuperación de cada avaliación.
 A nota final será a media das notas das dúas avaliacións.

2. Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas.
Poderá aumentar a cualificación da nota media obtida nas avaliacións anteriores, ata 1,5 puntos, repartidos da 
seguinte forma:

• Tarefas realizadas dende o 13 de marzo: ata 1 punto
Valoráranse as tarefas realizadas no terceiro trimestre atendendo á entrega puntual das mesmas e ás cualificacións 
obtidas.

• Proba oral: ata 0,5 puntos

Proba extraordinaria de A proba estará baseada nos estándares imprescindibles dos dous primeiros trimestres xa indicados. De forma 
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setembro presencial cun exame clásico ou telemática cun exame escrito e proba oral se as circunstancias o permiten. (neste 
caso a nota da proba oral representaría o 30% da nota final)

Avaliación de  materia
pendentes

Criterios de avaliación:
Os criterios e os estándares serán os imprescindibles xa indicados para o alumnado que cursa ese nivel.

Criterios de cualificación: A nota final será a media entre a nota obtida no primeiro parcial realizado no primeiro 
trimestre e a da proba realizada telemáticamente cos contidos pendentes.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Proba escrita con exercicios de conxugación, gramática, léxico, 
expresión e comprensión oral.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Repaso e ampliación de contidos  con:
Exercicios de comprensión escrita
Exercicios de expresión escrita
Exercicios de comprensión oral
Exercicios de expresión oral

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade):

Actividades e entrega de contidos de repaso e ampliación en EDIXGAL.
Sesión semanal de videoconferencia para solución de dúbidas e explicación de actividades.
Avisos por correo electrónico de todas as tarefas colgadas en EDIXGAL.
Atención a correos para solución de dúbidas de luns a venres.
Chamadas de teléfono a alumnado con problemas técnicos.
Non houbo casos de non conectividade con alumnado de francés.

Materiais e recursos
Materiais dixitais de FLE on line.
Contidos e cuestionarios  en EDIXGAL.
Actividades autoavaliables on line.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

Se empregarán os mesmos canles que para o envío e control de actividades: Edixgal, AV, correo electrónico e aviso 
Abalar ás familias.

Publicidade Na área de departamentos da páxina web do IES ao lado da programación do curso 2019/20 xa exposta.

11/05/2020,

Valérie Pauzat
Xefa do Departamento de francés
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