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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
O Departamento de Francés esta composto polos seguintes membros:

Carlos Lens San Martín (Xefe do Departamento)
Blanca Sebastián Calzada

Este ano o Departamento conta con catro grupos de 1º ESO, catro de 2º ESO, un de 3º ESO, un de
4º ESO, un de 1º Bacharelato e un de 2º Bacharelato, cursando Francés 2LE e un grupo da materia
ofertada por este departamento en 2º de ESO: “A francofonía a través da música”.

Día e hora de reunión do Departamento:
Primeiro martes de cada mes ás 18:10.

GRUPOS DE FRANCÉS E PROFESORADO

Materia Curso Grupo Profesor/a

FRANCÉS 2ªL 1º ESO A BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 1º ESO B CARLOS LENS SAN MARTÍN

FRANCÉS 2ªL 1º ESO C BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 1º ESO D CARLOS LENS SAN MARTÍN

FRANCÉS 2ªL 2º ESO A BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 2º ESO B CARLOS LENS SAN MARTÍN

FRANCÉS 2ªL 2º ESO C BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 2º ESO D CARLOS LENS SAN MARTÍN

FRANCOFONÍA 2º ESO A CARLOS LENS SAN MARTÍN

FRANCÉS 2ªL 3º ESO A-B BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 3º ESO C-D-E BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 4º ESO A-B-C CARLOS LENS SAN MARTÍN

FRANCÉS 2ªL 1º Bach A-B-C BLANCA SEBASTIÁN CALZADA

FRANCÉS 2ªL 2º Bach A-B-C CARLOS LENS SAN MARTÍN
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CONTEXTUALIZACIÓN

Aínda que non existan unhas instrucións concretas sobre a aplicación de normas de protección
contra a COVID-19, como houbo nos cursos anteriores, supoñemos que o contexto xeral volverá
ser similar ao inicio do curso 2019-2020. Por tanto, retomaremos dous períodos de lecer, e non
haberá que ser tan vixiantes na distancias interpersoais. Ademais, para a nosa práctica de ensino-
aprendizaxe,  será  fundamental  a  non  obrigatoriedade  do  uso  dos  cubrebocas,  que  tanto  nos
dificultaba a tarefa nos cursos pasados.

Porén,  xurde  unha  nova  dificultade  administrativa,  como  é  a  implantación  dunha  nova  lei
educativa, a LOMLOE, nos niveis impares, permanecendo vixente a LOMCE nos niveis pares. Nos
niveis  LOMLOE,  a  programación  didáctica  farase  exclusivamente  na  aplicación  PROENS,  o  cal
permitirá  a  unificación  dos  formatos  nos  diferentes  centros  educativos  e  nos  diferentes
departamentos didácticos.

En canto á materia, o alumnado de 1º ESO inicia a andaina na lingua: en moitos casos, é a primeira
vez que se enfrontan a outra lingua estranxeira, se ben é certo que hai alumnado que ten cursado
a materia de francés como de libre configuración en 6º de Educación Primaria. Isto serviralles para
afianzar os coñecementos e as destrezas adquiridas no curso anterior, pero é pertinente que, dado
que hai alumnado que que proveña de centros onde non se impartía dita materia, que iniciemos a
materia dende unha fase introdutoria.

Como  se  contempla  no  borrador  do  novo  decreto,  e  como  xa  era  na  lei  anterior,  existe  a
posibilidade de que certo alumnado, con dificultades de aprendizaxe nas materias instrumentais,
especialmente nas lingüísticas, poida ser declarado exento da materia Segunda Lingua Estranxeira.
No noso departamento temos claro que dita exención debe ser unha medida extraordinaria, e que
debe  ser  tomada segundo recomendación  do profesorado titor  do  curso  anterior,  e  /  ou  con
adaptación curricular;  para iso,  se  non hai  informe nin  adaptación curricular,  resultará clave a
avaliación  inicial  (observación,  por  parte  do  profesorado  de  francés,  e  as  diferentes  probas
avaliativas do profesorado das materias instrumentais), para determinar a exención.
No segundo ciclo da ESO a materia é optativa e contamos con dous  grupos de 3º de ESO e un de
4º.
No caso de Bacharelato, trátase en xeral de grupos de bo nivel, pero heteroxéneos, con claras
diferencias de nivel segundo as competencias.

Nas probas da ABAU dos últimos cursos a segunda lingua estranxeira ponderou un 0’2 para os
Graos de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas. Se no presente curso continúa sendo
así  varios alumnos do grupo presentaranse seguramente ás probas e os que se preparan para
cursar graos científicos e tecnolóxicos non terán esa posibilidade.

Por segundo ano consecutivo impartimos a materia “A francofonía a través da música”, materia de
libre configuración ofertada en 2º de ESO.

Ofertarase  ao  alumnado de  4º  ESO e  1º  Bacharelato a  posibilidade de  presentarse ás  probas
oficiais do DELF escolar como xa se fixera nos dous cursos anteriores con resultados moi positivos.
Ademais, pola consideración do noso centro como Plurilingüe, a consellería cubre os gastos de
matrícula para o alumnado interesado.
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2. ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS E A SÚA  CONTRIBUCIÓN AO LOGRO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE

O departamento de francés achega aos xoves estudantes esta lingua estranxeira nun contexto
escolar e dentro do marco do regulamento vixente. Dá unha importancia primordial á adquisición
e ao desenvolvemento das competencias básicas do currículo da Secundaria.

As dúas materias impartidas por este departamento traballan de xeito similar as competencias.
"A francofonía a través da música" impártese nunha sesión semanal e é eminentemente práctica. 

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.

Seguindo o sistema descritivo do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL), o
currículo  de  segunda  lingua  estranxeira  correspondente  a  estas  etapas  recolle  os  criterios  de
avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que articularán a materia, co fin de que o
alumnado poida desenvolver en francés as competencias clave que lle permitan desenvolverse no
devandito idioma con sinxeleza, pero con suficiencia, nas situacións máis habituais en que poida
atoparse nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional.
De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha competencia
clave.

Pola  súa  propia  natureza  a  lingua  estranxeira  permite,  de  maneira  transversal,  axudar  ao
desenvolvemento das demais competencias clave e contribuír ao desenvolvemento dos alumnos
como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao
longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa
educación. Presentamos as competencias das dúas materias impartidas por este departamento de
maneira conxunta xa que, con diferentes niveis de afondamento debido á diferente carga horaria e
contidos,  se  traballarán  as  mesmas  competencias  utilizando  a  lingua  e  o  seu  estudo  como
ferramenta para a adquisición de ditas competencias.

Competencias clave

As competencias clave do currículo son as seguintes:

-Comunicación lingüística (CCL).

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
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-Competencia dixital (CD).

- Aprender a aprender (CAA).

-Competencias sociais e cívicas (CSC).

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

-Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Neste sentido,  a materia de francés contribúe á adquisición da  competencia en comunicación
lingüística  de  xeito  directo,  completando,  enriquecendo  e  enchendo  de  novos  matices
comprensivos e expresivos a citada capacidade comunicativa do alumno.
A súa  aprendizaxe,  baseada  nas  habilidades  comunicativas,  contribúe  ao  desenvolvemento  de
devandita competencia no mesmo sentido en que o fai a outra lingua estranxeira estudada e as
linguas maternas.  Todos os alumnos do departamento estudan o francés como segunda  lingua
estranxeira.

A  materia  de  francés  contribúe  de  xeito  esencial  ao  desenvolvemento  da  competencia  para
aprender  a  aprender  posto  que  acrecenta  a  capacidade  lingüística  xeral,  conferíndolle  novas
potencialidades  e  recursos  para  a  comprensión  e  expresión,  facilitando  ou  completando  a
capacidade dos alumnos para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos,
formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Esta competencia faise
enormemente rendible se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a
propia aprendizaxe, para que cada alumno poida identificar como aprende mellor e que estratexias
son máis eficaces. O desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o
alumnado de forma progresiva na toma de decisións que favorecen a súa autonomía para utilizar e
para seguir aprendendo a segunda lingua estranxeira ao longo da vida.  Consideramos que esta
competencia  é  de  suma  importancia no  contexto  actual  e  por  isto  seremos  especialmente
sensibles a ela, axudando ao alumno/a a recoñecer o seu mellor modo de traballar adquirindo a
autonomía necesaria que precisa para iso.

O francés 2ª lingua e a materia de  Francofonía son boas facilitadoras do desenvolvemento da
competencia social e cidadá. As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, forman
parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións, pero tamén, en gran medida, son
vehículo de transmisión cultural e favorecen o respecto, o interese, a comunicación con falantes
doutras linguas e o recoñecemento e aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O
intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Na segunda
lingua  estranxeira  é  especialmente  relevante  a  interacción  do  grupo,  aínda  que  poida  ser
telemática.  Apréndese  a  participar,  a  expresar  as  ideas  propias  e  a  escoitar  as  dos  demais,
desenvólvese  a  habilidade  para  construír  diálogos,  negociar  significados,  tomar  decisións
valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos e, en definitiva, favorece aprender de e
cos demais.

As  tres  competencias  que  acabamos  de  citar  están  en  relación  directa  coa  competencia  en
tratamento da información e competencia dixital,  unha competencia de suma importancia este
curso. Gracias as ferramentas dixitais o curso pasado púidose traballar no 3º trimestre pero tamén
fomos conscientes das carencias a nivel tecnolóxico de alumnos, profesores e do sistema educativo
en xeral.
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As tecnoloxías da información e a comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en
tempo  real  con  calquera  parte  do  mundo  e  tamén  o  acceso  sinxelo  e  inmediato  a  un  fluxo
incesante  de  información  que  crece  cada  día.  O  coñecemento  do  francés  facilita  o  acceso  á
información  que  se  pode  atopar  nesa  lingua  (á  vez  que  ofrece  a  posibilidade  de  utilizala  na
comunicación persoal), creando contextos reais, comunicativos e funcionais de interacción oral e
escrita. 
O uso cotián das novas tecnoloxías na metodoloxía deste departamento contribuirá directamente
ao desenvolvemento desta competencia nos nosos alumnos.

O currículo de francés inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais e sociais
propias da lingua e dos países nos que se fala; xa que logo, contribúe a adquirir a  competencia
artística e cultural ao propiciar a paulatina aproximación a obras, monumentos, composicións ou
autores  que  contribuíron  á  creación  artística  e  histórica.  Así  mesmo,  contribúe  ao
desenvolvemento desta competencia ao facilitar a expresión das opinións, gustos e emocións que
producen as manifestacións culturais e artísticas e ao favorecer traballos creativos individuais e en
grupo, tales como a procura de información, análise, realización e representación de simulacións e
narracións. En definitiva, vehicular a segunda lingua estranxeira ao coñecemento e a apreciación
da diversidade cultural  a partir  de manifestacións artísticas contribuirá ao desenvolvemento da
citada competencia.

O coñecemento do francés contribúe á adquisición da  competencia de autonomía e iniciativa
persoal  en varios  sentidos.  O currículo  fomenta  o  traballo  cooperativo na  aula,  o  manexo de
recursos  persoais  e  habilidades  sociais  de  colaboración e  negociación,  o  que  supón poñer  en
funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e a
toma de decisións respecto da planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a
autonomía e a iniciativa persoal.
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3. ESTRUTURA DA MATERIA DE FRANCÉS NOS DIFERENTES CURSOS

Esta  programación  organiza  a  materia  dos  diferentes  cursos  en  unidades  cuns  obxectivos  e
temporalización  tendo  sempre  relacionados  os  contidos  destes  cos  criterios  de  avaliación,  os
estándares de aprendizaxe e as competencias clave.
Traballaranse  os  contidos  do  curso  correspondente  partindo  en  todo  momento  do  nivel  do
alumnado. A temporalización pode pois ser modificada ao longo do curso, o cal quedará reflectido
nun primeiro momento nas actas do departamento e, se os cambios se considerasen relevantes,
en addendas á presente programación.

2ºESO SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA- FRANCÉS

Realizada  a  avaliación  inicial,  dedicaranse  as  sesións  da  “unidade  0”  a  reforzar  os  contidos
principais de 1º de ESO, a presentar o método e a metodoloxía de traballo e a familiarizar ao
alumnado coa aula virtual. 
Darase un trato primordial  aos  contidos  dos bloques 1 e 2,  de  comprensión e  produción oral
durante  as  clases  presenciais  en  previsión  dunha  posible  suspensión  para  poder  facilitar  aos
alumnos a oralidade se o ensino tivese que pasar a ser telemático. Esta,  aínda así,  non quedaría
abandonada xa que sería traballada nas videoconferencias pero pensamos que a dificultade de
adquisición destes coñecementos é maior. 

É preceptivo sinalar que, no caso de que o alumnado non poida acudir ao centro por un período
prolongado, o profesorado artellará os mecanismos para que o alumnado poida seguir o curso,
preferentemente a través da aula virtual. En canto ás probas de avaliación, tentarase que se poidan
realizar de xeito presencial (fóra do horario lectivo, se é necesario), ou de xeito telemático (aula
virtual, webex,...)

Tendo estes aspectos en conta presentamos os contidos cunha temporalización que será sempre
aproximada.

UNIDADE 0

OBXECTIVOS
 Reactivar os coñecementos dos alumnos.

 Falar da volta ás clases.

 Falar das actividades.

 Comunicar na clase.

TEMPORALIZACIÓN
2 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

 Os verbos en presente.

 A descrición física

 Faire / jouer + partitivo.

 B1.1. Comprender 
preguntas e 
informacións sinxelas 
relativas á información 

 SLEB1.1. Comprende 
frases e expresións 
habituais relacionadas 
con necesidades 

 CCL

 CAA

8



 Vocabulario do material 
escolar.

 Vocabulario da roupa e 
das cores.

 Os números.

 Revisión dos sons 
franceses.

persoal moi básica 
(nome, idade, gustos, 
etc.),  así como 
instrucións e peticións 
elementais relativas ao 
comportamento na aula.

inmediatas e temas 
traballados, e segue 
instrucións e consignas 
de aula.

 SLEB1.2. Comprende o a 
información máis 
relevante de textos orais
breves  léxico moi 
común relacionado con 
necesidades inmediatas, 
procedentes de medios 
audiovisuais ou de 
internet.

 CCEC

B2. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas 
relativas a saúdos, 
despedidas, 
agradecementos e 
presentacións, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

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

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B3. Utilizar estratexias 
de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas

 SLEB3. Comprende 
textos adaptados 
relativos  aos temas 
traballados no curso 
anterior.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B4. Completar 
documentos moi básicos
nos que se solicite 
información persoal

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

  B5. Recoñecer e utilizar 
as convencións 
ortográficas, tipográficas
e de puntuación, con 
corrección suficiente 
para o seu nivel escolar.

 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 

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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ritmo, entoación e 
acentuación de palabras 
e frases.

UNIDADE 1

OBXECTIVOS
 Describir fisicamente.

 Informarse sobre a identidade de alguén.

 Saber indicar nacionalidades e países..

 Expresar sentimentos.

 Aproximarse á Unión Europea..

TEMPORALIZACIÓN
10 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

 C’est un /une …. qui.

 Preposicións de lugar 
(cidades e países)

 A expresión “avoir mal 
à...”

 Os verbos “pouvoir” et 
“vouloir”

 Adxectivos de 
descripción.

 As sensacións: fame, 
sede, dor....

 As vogais nasais..

 O son /uj/

 B1.1. Comprender 
preguntas e 
informacións relativas á 
información persoal e 
pública básica e os 
temas traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas 
e básicas  emitidas cara 
a cara, gravadas ou en 
soporte multimedia, 
sobre situacións propias 
dos temas da unidade.

 SLEB1.1. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os temas 
traballados

 SLEB1.2. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e bens e
servizos moi elementais, 
utilizando un repertorio 
moi básico de expresións
moi sinxelas e habituais 
sobre estes datos.

 SLEB2. 1 Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2.2. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas, cara a 
cara sobre os contidos 
da unidade.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B3.1. Utilizar estratexias  SLEB3.  CCL
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de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves.

Comprende textos 
adaptados relativos a 
temas traballados.

 CAA

 CCEC

.  B4.1. Aplicar 
estratexias básicas para 
producir textos a partir 
de modelos moi 
estruturados e con 
axuda previa na aula.

.  B4.2. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha 
finalidade determinada 
propia da súa idade e do 
seu nivel escolar, e cun 
formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e 
ordenada do texto.

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

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.

 SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade
léxico e estruturas moi 
básicas.

 SLEB5.2. Nas actividades
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

UNIDADE 2

OBXECTIVOS
 Indicar un itinerario

 Facer proposicións, aceptar ou rexeitar.

 Falar dos proxectos inmediatos.
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 Saber falar das profesións, as actividades e as afeccións..

 Coñecer o vocabulario das cidades.

 Aproximarse á seguridade viaria.

TEMPORALIZACIÓN
10 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

.  Aller au / à la…

. Expresión venir de + 
cidade, país

. O futuro próximo.

. On = Tout le monde

. As profesións.

.Actividades e afeccións.

. A cidade: lugares, 
itinerarios...

. Os sons /b/, /v/ e /f/

. Os sons /oe/e /Ø/

. As diferentes maneiras de
escribir  o son /e/

. A seguridade viaria.

 

 B1.1. Comprender 
preguntas e 
informacións relativas á 
unidade.

 B1.2. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas 
e básicas emitidas cara a
cara, gravadas ou en 
soporte multimedia, 
sobre situacións 
habituais de 
comunicación.

 SLEB1.1.Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os temas 
traballados

 SLEB1.2. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas básicas , 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos e servizos 
elementais, utilizando 
un repertorio básico de 
expresións sinxelas e 
habituais sobre estes 
datos.

 SLEB2. 1 Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2. 2 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas, cara a 
cara.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 

 SLEB3.Comprende textos
adaptados relativos a 
temas traballados.

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

 CCL

 CAA

 CCEC
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coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados e relativos 
a coñecementos da 
unidade.

básicas e predicibles, 
referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura 
sinxela.

.  B4.1. Aplicar 
estratexias básicas para 
producir textos a partir 
de modelos 
estruturados e con 
axuda previa na aula.

.  B4.2. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada , e cun 
formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e 
ordenada.

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

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

 SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade
léxico e estruturas moi 
básicas.

 SLEB5.2. Nas actividades
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

UNIDADE 3

OBXECTIVOS
 Invitar a alguén. Aceptar / rexeitar educadamente unha invitación.

 Expresar a posesión.

 Saber facer compras nunha tenda de alimentación.
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 Explicar unha receita de cociña.

 Precisar unha cantidade.

 Coñecer festas tradicionais de Francia.

 Saber redactar unha invitación a unha festa.

 Recoñecer e pronunciar os sons [s] e [z].

TEMPORALIZACIÓN
12 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. Os adxectivos posesivos.

. Os pronomes COD con 
imperativo.

. A cantidade

. Pedir algo : je voudrais….

. Os alimentos.

.  As recetas.

. Os sons /s/, /z/, /R/ et /ʒ/

.As festas tradicionais en 
Francia.

 

 B1.1. Comprender 
preguntas e 
informacións relativas á 
unidade.

 B1.2. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas.

SLEB1.1. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet.

 SLEB1.2. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves nas 
que participa, que traten
sobre os temas 
traballados

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas básicas 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e bens e
servizos moi elementais, 
utilizando un repertorio 
básico de expresións moi
sinxelas e habituais 
sobre estes datos.

 SLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2. 2 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas, cara a 
cara.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura, identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 

 SLEB3.Comprende textos
adaptados relativos a 
temas traballados.

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

 CCL

 CAA

 CCEC
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coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves relativos á 
unidade.

básicas e predicibles, 
referidas a unidade

. B.2.Producir textos curtos  
a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada, amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada.

 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

 SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade
léxico.

 SLEB5.2. Nas actividades
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

UNIDADE 4

OBXECTIVOS
 Falar da casa, da habitación e dos obxectos persoais.

 Contar acontecementos pasados.

 Coñecer expresións de lugar.

 Recoñecer os sons /s/ e /ʃ/

TEMPORALIZACIÓN
12 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. As preposicións de lugar 
con “de”

. O pasado composto (1) 

. B1.2. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables de 

SLEB1.2. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 

 CCL

 CAA
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formación e auxiliares.

  . A casa: habitación, 
mobles, decoración.

  . Expresións de lugar.

  . Coñecer casas insólitas.

. Os sons /s/, /ʃ/ e /Ȝ/

mensaxes orais sinxelas  
emitidas cara a cara, 
gravadas ou en soporte 
multimedia, sobre 
situacións habituais de 
comunicación dos temas
traballados.

orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet sobre os 
contidos da unidade.

 SLEB1.3. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os temas 
traballados.

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
elementais, utilizando 
un repertorio básico de 
expresións sinxelas e 
habituais sobre os 
contidos traballados.

 SLEB2. 1 Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2. 2 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas, cara a 
cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental, 
intercambiar 
información básica.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias da 
unidade.

 SLEB3.1. Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

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

 CCL

 CAA

 CCEC

.  B4.1. Aplicar 
estratexias básicas para 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 

 CCL

16



producir textos a partir 
de modelos moi 
estruturados e con 
axuda previa na aula.

.  B4.2. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos.

 

modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas propias 
do seu nivel

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

 SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade
léxico e estruturas 
básicas.

 SLEB5.2. Nas actividades
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de
textos e de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

UNIDADE 5

OBXECTIVOS
 Saber pedir a comida nun restaurante.

 Poder falar das costumes e da alimentación.

 Saber contar anécdotas en pasado.

 Coñecer os utensilios da mesa.

 Coñecer expresións de tempo.

 Recoñecer os sons /aj/ e /Ej/ e /y/ /u/ e/i/.

 Aproximarse á literatura e ao cine.

TEMPORALIZACIÓN
11 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. O pronome “en”

. O pasado composto (2) 
os participios pasados 
en /e/, /i/ e /y/

. Os utensilios da mesa.

. Expresións de tempo, a 
frecuencia.

 B1.1. Comprender 
nunha conversa 
preguntas e 
informacións básicas 
relativas á unidade.

 B1.2. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables de 

 SLEB1.1. Comprende 
preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais 
sobre os contidos 
traballados.

 SLEB1.2. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 

 CCL

 CAA

 CCEC
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. Os alimentos (2)

.  Os sons /aj/ e /Ej/ e 
/y/ /u/ e/i/.

. Literatura e cine.

 

mensaxes orais sinxelas 
e moi básicas emitidas 
cara a cara, gravadas ou 
en soporte multimedia, 
os contidos da unidade.

orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet.

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas básicas.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos relativos a 
contidos traballados.

 SLEB2. 1 Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2. 2 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas, cara a 
cara sobre os contidos..

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados.

 SLEB3. Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

.  B4.1. Aplicar 
estratexias básicas para 
producir textos a partir 
de modelos 
estruturados e con 
axuda previa na aula.

.  B4.2. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada .

 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información sobre os 
contidos da unidade.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico.
.  B5.2. Utilizar para a 

 SLEB5.1. Identifica sons 
e grafías de fonemas 
básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade
léxico e estruturas 

 CCL

 CAA

 CCEC
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comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

básicas.

 SLEB5.2. Nas actividades
de aula, pode explicar o 
proceso de produción de
textos tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CD

UNIDADE 6

OBXECTIVOS
 Falar das estacións e do tempo que fai.

 Informarse e dar informacións precisas sobre un animal.

 Facer comparacións.

 Falar do futuro, previsións, proxectos, etc.

 Utilizar os grandes números: medidas e cantidades.

 Coñecer sitios excepcionais de Francia.

TEMPORALIZACIÓN
11 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. O comparativo e o 
superlativo.

. O futuro simple: 
formación e verbos 
irregulares.

. O pronomes COD co 
presente e o futuro.

. As estacións e o tempo 
meteorolóxico.

. Os animais da sabana.

. Medidas e cantidades.

. Expresións de tempo 
futuro.

. Os sons /k/, /g/ e /d/, /t/

. A correspondencia gn /ɳ/

 

 B1.1. Comprender 
preguntas e 
informacións relativas 
aos contidos da unidade.

 B1.2. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas 
e  básicas emitidas cara 
a cara, gravadas ou en 
soporte multimedia, 
sobre situacións 
habituais da unidade.

 SLEB1.1. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e 
sinxelas  que traten 
sobre os temas 
traballados

 SLEB1.2. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas .

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 

 SLEB2. 1 Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2.2. Participa en 
conversas informais 
breves e moi básicas, 
cara a cara sobre os 
contidos da unidade.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE
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da unidade.

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
coñecementos e da 
unidade.

 SLEB3. Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

. B4.1. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada e cun 
formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e 
ordenada.

 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións da unidade.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

. SLEB5.1. Nas 
actividades de aula, 
pode explicar o proceso 
de produción de textos e
de hipóteses de 
significados tomando en 
consideración os 
coñecementos e as 
experiencias noutras 
linguas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

Como o ano anterior, a avaliación ordinaria pasa a ser aproximadamente tres semanas antes do final
de curso. Este departamento preparará actividades de carácter lúdico de aprendizaxe de idioma para
os alumnos e alumnas que xa superaran a materia e outras actividades de reforzo  encamiñadas a
preparar a terceira avaliación final para os alumnos e alumnas que non a superaran.

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A
MATERIA

Ao finalizar o curso, os alumnos deben ter amplamente adquirido o coñecemento dos seguintes
contidos que se plantexan, no como meros conceptos,  senón tamén como procedementos para
desenvolverse no idioma e actitudes no traballo:
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Aspectos comunicativos
-  Comprender as situacións entre mozos franceses que se coñecen e se presentan.
-  Presentarse e dicir que linguas se falan, e cantos irmáns e irmás se teñen.
-  Comprender se a unha persoa lle gustan ou non unhas actividades.
-  Comprender se unha persoa probou ou non un prato.
-  Redactar unha lista cos ingredientes que hai que comprar, así como as cantidades necesarias,

para preparar o seu prato preferido.
-  Interactuar para expresar o mellor camiño a seguir.
-  Describir o tempo que vai habitualmente na propia cidade.
-  Contar unha viaxe ou unha estancia noutro país.
-  Expresar o que se desexaría facer durante unha futura viaxe a un país.

Vocabulario e contidos temáticos
-  O vocabulario da clase e da aprendizaxe.
-  Os números do 1 ao 1000.
-  As actividades de ocio.
-  A casa: cuartos, mobles e decoración.
-  A roupa.
- As estacións e o tempo meteorolóxico.
- A cidade, lugares, itinerarios.
-  Os verbos de desprazamento.
-  As vacacións: actividades, lugares e tipos de estanza.

Gramática - Reflexión sobre a lingua - Conxugación
-  As frases interrogativas.
-  A frecuencia.
-  O presente dos verbo savoir, être, aimer, savoir, connaiìtre, vouloir e pouvoir.
-  O passé composé.
-  A expresión da causa.
-  As preposicións de lugar.
- O futuro simple.
-  Os adverbios de lugar ici, là e là-bas.
-  Faire du / de l / de l' / des + actividades.
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4ºESO SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA- FRANCÉS

Comezará  o  curso  coa  realización  dunha  avaliación  inicial  para  coñecer  o  nivel  do  alumnado.
Dedicaranse  as sesións da “unidade 0” a reforzar os contidos principais de 3º de ESO, a presentar
o método e a metodoloxía de traballo e a familiarizar ao alumnado coa aula virtual. 
Darase un trato primordial  aos  contidos  dos bloques 1 e 2,  de  comprensión e  produción oral
durante  as  clases  presenciais  en  previsión  dunha  posible  suspensión  para  poder  facilitar  aos
alumnos a oralidade se o ensino ten que pasar a ser telemático. Esta, aínda así, non quedaría
abandonada xa que sería traballada nas videoconferencias pero pensamos que a dificultade de
adquisición destas habilidades é maior. 

É preceptivo sinalar que, no caso de que o alumnado non poida acudir ao centro por un período
prolongado, o profesorado artellará os mecanismos para que o alumnado poida seguir o curso,
preferentemente a través da aula virtual. En canto ás probas de avaliación, tentarase que se poidan
realizar de xeito presencial (fóra do horario lectivo, se é necesario), ou de xeito telemático (aula
virtual, webex,…)

Tento  estes  aspectos  en  conta,  a  complexidade  da  gramática  coa  que  finaliza  3º  da  ESO  e
aproveitando as  tres horas  semanais  coas que contamos neste curso,  a  temporalización desta
programación pode verse modificada.

UNIDADE 0

OBXECTIVOS
 Reactivar o francés coñecido.

 Expresar emocións, sentimentos e sensacións.

 Revisar as partes do corpo.

 Repasar os principais verbos en presente.

TEMPORALIZACIÓN
 3 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. Presentacións.

. As emocións, os 
sentimentos.

. As partes do corpo.

. O presente de verbos 
regulares e irregulares.

  

  

 B1.1.Identificar a 
información esencial, os
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves e 
ben estruturados, .

 B1.2. Comprender   o   
esencial   en   conversas 
sinxelas, básicas e 
breves sobre 
presentacións.

 

 SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa.

 SLEB1.2.  Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet.

 SLEB1.3. Comprende a 
información esencial en 

 CCL

 CAA

 CCEC
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 conversas breves e moi 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os temas 
traballados

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas básicas.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais.

 SLEB2. 1Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito.

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura, identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados,.

 SLEB3.1.  Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.2. Comprende 
avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, 
referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura 
sinxela.

 SLEB3.3 Entende 
información específica 
esencial en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia.

 CCL

 CAA

 CCEC

• B4.1. Aplicar 
estratexias básicas para 
producir textos a partir 
de modelos moi 
estruturados e con 
axuda previa na aula.

 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información.

 Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal 
básica e relativa aos 
temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE
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.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

 SLEB5.1.Produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas  básicas, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
do francés no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

UNIDADE 1

OBXECTIVOS
 Saber relatar unha viaxe.

 Caracterizar unha cousa dun xeito detallado.

 Ser capaz de construír un relato en pasado. Neste apartado deteremos todo o tempo necesario pois é un dos
principais contidos non traballado en 3º de ESO por mor do confinamento.

 Poder falar da evolución das costumes propias.

 Coñecer o vocabulario dos transportes e as cidades e países.

 Vocabulario do tempo e da frecuencia.

TEMPORALIZACIÓN
15 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. O imperfecto e o pasado 
composto. Introducir 
accións en pasado 
composto nunha descrición 
en imperfecto.

. Os pronomes relativos 
simples.

. As viaxes.

. O tempo e a frecuencia.

. As cidades e os países.

. Os sons /o/ /ō/ et /a/ ã/

. Os sons /p//b/ /t/ /d/

 B1.1.Identificar  o  
sentido  xeral,  os  
puntos principais e a 
información máis 
importante en textos 
orais breves e ben 
estruturados,  sobre os 
temas traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 
básicas sobre os temas 
traballados.

 

. SLEB1.1.  Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet,con léxico 
moi común relacionado 
cos temas traballados.

 SLEB1.2. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e moi 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os temas 
traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC
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 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
e accións básicas no 
pasado , utilizando un 
repertorio de expresións
habituais.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre 
aspectos trabal lados 
como as viaxes.

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés.

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves sobre os contidos
da unidade.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves sinxelos e ben 
estruturados, con 
conectores  básicos e 
relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias dos
temas traballados.

 SLEB3.1  Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.2Entende 
información específica 
esencial en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia ben 
estruturados  sobre os 
temas traballados

 CCL

 CAA

 CCEC

B4.1. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada propia da súa
idade e do seu nivel 
escolar, e cun formato 
preestablecido, amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada.

 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente.

 Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal 
básica e relativa aos 
temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 

 SLEB5.1. Produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas  básicas, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e 
persevera no uso de 

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras 
e frases.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais.

UNITÉ 2
 
OBXECTIVOS
 Saber falar do carácter de cadaquén.

 Describir a alguén.

 Expresar a pertenza.

 Reportar feitos e palabras.

 As expresións figuradas con animais.

 Coñecer as fábulas: de Esopo a La Fontaine.

TEMPORALIZACIÓN
15 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. Os adxectivos 
demostrativos e os 
pronomes tónicos.

. Os pronomes posesivos.

. O discurso indirecto en 
presente.

. O vocabulario dos rasgos 
de carácter.

. Os verbos introdutores do 
discurso.

. As expresións figuradas 
con animais.

.  Os sons /f/ /s/ et /ʃ/

. Os sons /i//y/ /u/ e /yi/

. A ortografía c,ç,s,sc,ss,t(i)

 B1.1.Identificar  o  
sentido  xeral,  os  
puntos principais e a 
información máis 
importante en textos 
orais breves e ben 
estruturados, que versen
sobre os temas 
traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 
básicas sobre os temas 
traballados, sempre que 
poida solicitar que se 
repita o dito.

 SLEB1.1. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e moi 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os temas 
traballados.

 SLEB1.2.  Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet,con léxico 
moi común relacionado 
cos temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre 

 CCL

 CAA

 CCEC
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xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas básicas, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e 
accións moi básicas no 
pasado , utilizando un 
repertorio de expresións
habituais.

aspectos trabal lados 
como o carácter. .

 SLEB2. 2 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e moi básicas, 
cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental, 
intercambiar 
información básica.

 CD

 CSIEE

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con 
conectores moi básicos e
relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias da 
súa idade e dos temas 
traballados.

 SLEB3. Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.3 Entende 
información específica 
esencial en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia ben 
estruturados  sobre os 
temas traballados

 CCL

 CAA

 CCEC

 B4.1. Producir textos 
curtos a partir de 
modelos sinxelos, cunha 
finalidade determinada  
e cun formato 
preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e 
ordenada.

 

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

 Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal 
básica e relativa aos 
temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 

 SLEB5.1. Produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas  básicas, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e 
persevera no uso de 

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras 
e frases.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
do francés no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

UNIDADE 3

OBXECTIVOS
 Ser capaz de informarse e pedir informacións precisas.

 Plantexar preguntas sobre o medio ambiente.

 Falar das vantaxes e dos inconvenientes.

 Describir os diferentes momentos dunha acción.

 Facer hipóteses e predicións.

 Coñecer o vocabulario da meteoroloxía.

 Coñecer o vocabulario do medio ambiente e a ecoloxía.

 Expresións figuradas coa meteoroloxía.

 Coñecer as principais profesións.

TEMPORALIZACIÓN
16 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. As diferentes formas da 
interrogación.

.Os adxectivos e os 
pronomes interrogativos.

. Os momentos da acción: 
venir de, être en train de, 
aller.

. A meteoroloxía e certos 

 B1.1.Identificar  o  
sentido  xeral,  os  
puntos principais e a 
información máis 
importante en textos 
orais breves e ben 
estruturados, sobre os 
temas traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 

. SLEB1.1. Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet,con léxico 
moi común relacionado 
cos temas traballados.

SLEB1.2. Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e 

 CCL

 CAA

 CCEC
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fenómenos naturais.

. As profesións

. O medio ambiente e a 
ecoloxía.

Expresións figuradas coa 
meteoroloxía.

. Os sons /f/ /v/  /ʃ/ /ʒ/ 
/s/ /z/

. Os son /Ē/ e os seus 
compostos.

. Ortografía: participios 
pasados e adxectivos, 
infinitivo.

  

 

básicas sobre os temas 
traballados.

 

sinxelas, que traten 
sobre os temas 
traballados.

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e 
accións moi básicas no 
pasado , utilizando un 
repertorio de expresións
moi sinxelas e habituais.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre 
aspectos trabal lados 
como o tempo.

 SLEB2. 2 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.3. Participa en 
conversas informais 
breves e básicas, cara a 
cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental, 
intercambiar 
información básica.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

. B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con 
conectores moi básicos e
relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias da 
súa idade e dos temas 
traballados.

 SLEB3.1 Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.2 Entende 
información específica 
esencial en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia ben 
estruturados  sobre os 
temas traballados

 CCL

 CAA

 CCEC

 B4.2. Producir textos 
curtos a partir de 
modelos sinxelos, cunha 
finalidade determinada 
propia da súa idade e do
seu nivel escolar, e cun 
formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e 
ordenada.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente.

 Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal 
básica e relativa aos 
temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 

 SLEB5.1.Produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico e 

 CCL

 CAA
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uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

estruturas  básicas, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e 
persevera no uso de 
patróns básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

 CCEC

 CD

UNIDADE 4

OBXECTIVOS
 Saber protestar e defenderse dunha acusación.

 Falar do reparto das tarefas domésticas.

 Expresar unha restrición.

 Dar consellos.

 Expresar a obrigación e a prohibición.

 Coñecer “le cirque du soleil” e a vida dos seus artistas.

TEMPORALIZACIÓN
17 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. La mise en relief.

. A restrición.

. A formación do 
subxuntivo.

. A obrigación e a 
prohibición.

Il en faut pas que et outras 
estruturas con infinitivo.

. As tarefas domésticas.

. A vida cotiá

. As expresións figuradas 

 B1.1.Identificar  o  
sentido  xeral,  os  
puntos principais e a 
información máis 
importante en textos 
orais breves e ben 
estruturados sobre os 
temas traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 
básicas sobre os 
contidos da unidade.

. SLEB1.1.Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet,con léxico 
moi común relacionado 
cos temas traballados.

 SLEB1.2.Comprende a 
información esencial en 
conversas breves e moi 
sinxelas nas que 
participa, que traten 
sobre os contidos da 

 CCL

 CAA

 CCEC
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coa vida doméstica.

. A vida dos artistas de 
circo.

. Os sons /e/ /Ø/  /O/

. O son /R/ e os seus 
compostos.

. Ortografía: s / x plural

  

 

 unidade.

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e 
accións básicas , 
utilizando un repertorio 
de expresións sinxelas e 
habituais.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre 
aspectos trabal lados 
como as cidades.

 SLEB2.2. Participa en 
conversas informais moi 
básicas, cara a cara, e 
reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

. B3. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con 
conectores moi básicos e
relativos aos temas 
traballados.

 SLEB3.1Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.2 Entende 
información específica 
esencial en páxinas web 
e outros materiais de 
referencia ben 
estruturados  sobre os 
temas traballados

 CCL

 CAA

 CCEC

. B4.1. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada propia da súa
idade e do seu nivel 
escolar, e cun formato 
preestablecido, amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada.

 

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

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

. B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

. SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
do francés no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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plurilingüe.

UNIDADE 5

OBXECTIVOS
 Describir alguén de forma detallada.

 Marcar a dúbida antes de responder.

 Indicar unha acción anterior a outra no pasado.

 Expresar a causa.

 Animar a alguén a tomar unha decisión.

 Coñecer detectives da literatura francesa: Maigret e Hercule Poirot.

 Facer un resumo dunha lectura.

TEMPORALIZACIÓN
16 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

.  O pluscuamperfecto.

. A expresión da causa.

. Os pronomes 
demostrativos.

. Os adxectivos de 
descrición.

. As intrigas policiacas.

. Os sons /Ɛ/ /Œ/ /Ɔ/

. Os sons /aj//oej/ /uj/ 
e /Ɛj/

. A ortografía au,eau,o,ô

  

 

 B1.1.Identificar  o  
sentido  xeral,  os  
puntos principais e a 
información máis 
importante en textos 
orais breves e ben 
estruturados, sobre os 
temas traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 
básicas sobre os temas 
traballados.

 SLEB1.1.Comprende en 
conversas formais e 
informais preguntas 
básicas moi sinxelas e 
habituais sobre os temas
traballados.

 SLEB1.2.Comprende o 
sentido global de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet,con léxico 
moi común relacionado 
cos temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e 
accións moi básicas no 

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre 
aspectos trabal lados 
como as cidades.

 SLEB2.2. Participa en 
conversas informais moi 
básicas, cara a cara, e 
reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

32



pasado , utilizando un 
repertorio de expresións
moi sinxelas e habituais.

. B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con 
conectores moi básicos e
relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias da 
súa idade e dos temas 
traballados.

 SLEB3.1Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 
avisos e consignas 
básicas e predicibles, 
referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura 
moi sinxela.

 CCL

 CAA

 CCEC

. B4.1. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos, cunha finalidade 
determinada propia da súa
idade e do seu nivel 
escolar, e cun formato 
preestablecido, amosando 
interese pola presentación 
limpa e ordenada.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas .

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

 SLEB5.1. Produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas  básicas, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e 
persevera no uso de 
patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
do francés, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

UNIDADE 6

OBXECTIVOS
 Describir un obxecto.

 Negociar un prezo.
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 Falar de feitos ou de accións hipotéticas.

 Formular educadamente unha petición.

 Falar de algo que custa definir.

 Expresar a finalidade, o desexo e a opinión.

 Coñecer algunhas invencións francesas.

TEMPORALIZACIÓN
17 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

. O condicional: formación e
usos.

. Algúns empregos do 
subxuntivo: finalidade, 
desexo, opinión…

. As características dos 
obxectos.

. Algunhas invencións 
francesas.

. Os sons /y/ Ø//Œ/ /ə/  /a/

. Os sons /bR//kR/ 
/tR/  /gR/ /pR/ /dR/ /fR/

. A ortografía ai / ais  futuro
o condicional

  

 

 B1.1.Identificar  o  
sentido  xeral,  os  
puntos principais e a 
información máis 
importante en textos 
orais breves e ben 
estruturados, sobre os 
temas traballados.

 B1.2. Comprender o 
sentido xeral e a 
información específica 
predicible de conversas 
básicas sobre os temas 
traballados.

 SLEB1.1.Comprende o 
sentido global de textos 
orais procedentes de 
medios audiovisuais ou 
de internet,con léxico 
moi común relacionado 
cos temas traballados.

 SLEB1.2.Comprende en 
conversas formais e 
informais preguntas 
básicas moi sinxelas e 
habituais sobre os temas
traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

B2.3. Dar e obter 
información sobre datos 
básicos persoais e 
accións moi básicas no 
pasado , utilizando un 
repertorio de expresións
moi sinxelas e habituais.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un 
guión escrito, sobre 
aspectos trabal lados 
como as cidades.

 SLEB2.2. Participa en 
conversas informais moi 
básicas, cara a cara, e 
reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

. B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con 

 SLEB3.1Comprende 
textos adaptados 
relativos a temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 

 CCL

 CAA

 CCEC
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conectores moi básicos e
relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias da 
súa idade e dos temas 
traballados.

avisos e consignas 
básicas e predicibles, 
referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura 
moi sinxela.

. B4.1. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos a partir de 
modelos, empregando 
expresións e enunciados 
traballados previamente,
para transmitir 
información, ou con 
intencións 
comunicativas .

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais e 
convencións sociais.

 SLEB5.1. Produce con 
suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas  básicas, e 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e 
persevera no uso de 
patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
do francés, e amosa 
respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

Como o curso anterior, a avaliación ordinaria pasa a ser aproximadamente tres semanas antes do
final de curso. Este departamento preparará actividades lúdicas de aprendizaxe de idioma para os
alumnos e alumnas que xa superaran a materia e outras actividades de reforzo  encamiñadas a
preparar a terceira avaliación final para os alumnos e alumnas que non a superaran.

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A
MATERIA
Ao finalizar o curso, os alumnos deben ter amplamente adquirido o coñecemento dos seguintes
contidos que se plantexan, no como meros conceptos,  senón tamén como procedementos para
desenvolverse no idioma e actitudes no traballo:

Aspectos comunicativos
- Expresar sentimentos e desexos.
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- Dar opinións e consellos.
- Informarse e pedir informacións precisas.
- Expresar a obrigación e a prohibición.
- Informarse e pedir informacións precisas.
- Expresar a finalidade.
- Expresar a oposición.
- Falar de ocio e tempo libre.
- Expresar a restrición

Vocabulario e contidos temáticos
- Os transportes.
- Os sentimentos: la haine, la douleur, la peur, l’admiration…
- As cidades e os países.
- A personalidade
- Actividades de tempo libre.
- O tempo libre e a ecoloxía.
- As profesións.
- A vida cotiá.
- A descrición, as características dos obxectos

Gramática - Reflexión sobre a lingua – Conxugación
- Os adxectivos e pronomes demostrativos.
- Os pronomes posesivos.
- As hipóteses.
- O imperfecto e o pasado composto.
- O futuro.
- O condicional.
- O presente de subxuntivo.
- Os adxectivos e pronomes interrogativos.
- O discurso indirecto.
- A expresión da causa.
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2º DE BACHARELATO: SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA - FRANCÉS

O francés 2ª Lingua estranxeira ten unha carga horaria neste nivel de tres horas lectivas semanais.
Os estudantes xa poden ter unhas competencias comunicativas que lles permitan utilizar o idioma
en diferentes situacións  cotiás de xeito aceptable  e  facéndose comprender  sen dificultade.   A
reactivación destes coñecementos previos será a prioridade das primeiras sesións.
É importante coñecer o grupo e saber o  o coñecemento do grupo e dos diversos intereses dos
alumnos por cursar a materia, debemos saber dende o principio de curso se se poden presentar á
proba da ABAU para, de ser o caso, preparala dende o primeiro trimestre.  Farase tamén unha
avaliación inicial para coñecer o nivel dos estudantes.
Dedicaranse  tamén as primeiras sesións a presentar a metodoloxía de traballo e a familiarizar ao
alumnado coa aula virtual. 
Darase un trato primordial  aos  contidos  dos bloques 1 e 2,  de  comprensión e  produción oral
durante  as  clases  presenciais  en  previsión  dunha  posible  suspensión  para  poder  facilitar  aos
alumnos a oralidade se o ensino ten que pasar a ser telemático. Esta, aínda así, non quedaría
abandonada xa que sería traballada nas videoconferencias pero pensamos que a dificultade de
adquisición destas habilidades é maior. 
É preceptivo sinalar que, no caso de que o alumnado non poida acudir ao centro por un período
prolongado, o profesorado artellará os mecanismos para que o alumnado poida seguir o curso,
preferentemente a través da aula virtual. En canto ás probas de avaliación, tentarase que se poidan
realizar de xeito presencial (fóra do horario lectivo, se é necesario), ou de xeito telemático (aula
virtual, webex,...)

UNIDADE 1

OBXECTIVOS
 Revisar os contidos principais de 1º de Bacharelato. Traballar as habilidades comunicativas propias do nivel.

 Falar sobre os estereotipos, ler sobre eles.

 Coñecer o vocabulario das froitas e verduras.

 Coñecer o vocabulario dos insectos e outros invertebrados.

 As hipóteses con “si”.

 O futuro en pasado.

 O pronome “en”.

 Os adxectivos e pronomes indefinidos.

 O plural das palabras compostas.

 Coñecer os verbos “boire” et “rire”.

 O acento circunflexo.

 Falar dos proxectos propios.

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE
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 Os estereotipos.

 As froitas e verduras.

 Os insectos e outros 
invertebrados.

 As hipóteses con “si”.

 O futuro en pasado.

 O pronome “en”.

 Os adxectivos e 
pronomes indefinidos.

 O plural das palabras 
compostas.

 Os verbos “boire” et 
“rire”.

 O acento circunflexo.

 Falar dos proxectos 
propios e de 
sentimentos negativos.

  

 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido
xeral.

 B1.2. Identificar o  
sentido  xeral,  a  
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves, 
programas de televisión 
ou internet sobre os 
temas traballados como 
os estereotipos ou a 
alimentación.

 B1.3.   Comprender   o   
esencial   en   conversas 
sinxelas, básicas e breves
sobre sentimentos 
básicos, claramente 
estruturados e 
articulados.

 SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada.

 SLEB1.3.Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos 
dos temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados sobre a 
estereotipos ou 
alimentación, utilizando 
fórmulas básicas, 
colaborando para 
entender e facerse 
entender.

 B2.3. Producir textos 
orais de  extensión  
breve  ou media, tanto 
cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, cun 
discurso comprensible e 
adecuado á situación.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións sobre 
aspectos trabal lados 
como os 
estereotipos ou a 
al imentación.

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira.

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais.

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 SLEB2.5. Desenvólvese  
coa  suficiente  eficacia 
en situacións cotiás que 
poden xurdir  sobre os 
temas traballados como 

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE
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os estereotipos.  

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias

 B3.3. Recoñecemento  
da estrutura  dos 
diferentes tipos de 
texto.

 SLEB3.1 Comprende a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 
avisos e consignas sobre 
os temas traballados.

 SLEB3.3 Entende 
información específica 
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta.

 CCL

 CAA

 CCEC

.  B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos.

.  B4.2. Escribir en  papel  
ou  en  soporte  dixital, 
textos de estrutura clara, 
breves ou de extensión 
media, sobre asuntos 
traballados, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e
os signos de puntuación 
máis comúns, e amosando
un control razoable de 
estruturas e un léxico de 
uso frecuente de carácter 
xeral.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos, completa 
cuestionarios ou redacta
notas e mensaxes a 
partir de modelos, 
empregando expresións 
e enunciados traballados
previamente, para 
transmitir información, 
ou con intencións 
comunicativas propias 
do seu nivel.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 

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

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos.

. B.5.3. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo e 
empregar mecanismos 
sinxelos axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa .

. B5.4. Producir textos e 
inferir os significados 
que descoñece a partir 
dos coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece.

e frases.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira e 
amosa respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e valora as
competencias que posúe
como persoa plurilingüe.

UNIDADE 2
OBXECTIVOS
 Falar sobre a sociedade, a inmigración, as ONG.

 Coñecer páxinas web de asociacións.

 O subxuntivo e o seu emprego.

 A expresión da finalidade.

 O pronome “y”.

 A voz pasiva.

 Prometer

 Advertir e tranquilizar.

 Redactar un Curriculum Vitae.

 Coñecer os verbos “fuir” et “haïr”.

TEMPORALIZACIÓN
12 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

 A sociedade, a 
inmigración, as ONG.

 As páxinas web de 
asociacións.

 Prometer

 Advertir e tranquilizar.

 O subxuntivo e o seu 
emprego.

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido
xeral.

 B1.2.  Identificar  o  
sentido  xeral,  a  
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 

 SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 

 CCL

 CAA

 CCEC
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 A expresión da 
finalidade.

 O pronome “y”.

 A voz pasiva.

 Redactar un Curriculum 
Vitae.

 Coñecer os verbos “fuir”
et “haïr”.

  

 

en textos orais breves, 
programas de televisión 
ou internet sobre os 
temas traballados como 
a sociedade e o traballo 
das asociacións sen 
ánimo de lucro..

 B1.3.   Comprender   o   
esencial   en   conversas 
sinxelas, básicas e breves
sobre os temas 
traballados, claramente 
estruturados e 
articulados .

mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada.

 SLEB1.3.Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos 
dos temas traballados.

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados sobre os 
temas traballados, 
utilizando fórmulas 
básicas, colaborando 
para entender e facerse 
entender.

 B2.3.  Producir  textos 
orais de  extensión  
breve  ou media, tanto 
cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, cun 
discurso comprensible e 
adecuado á situación.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións , sobre os
aspectos trabal lados .

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira .

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 SLEB2.5.Desenvólvese 
coa  suficiente  eficacia 
en situacións cotiás que 
poden xurdir  sobre os 
temas traballados.  

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 

 SLEB3.1 Comprende a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 
avisos e consignas sobre 
os temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC
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estruturados, relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias

 B3.3.Recoñecemento  da
estrutura  dos diferentes
tipos de texto.

 SLEB3.3 Entende  
información  específica  
rele- vante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta.

.  B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos .

.  B4.2. Escribir,  en  papel  
ou  en  soporte  dixital, 
textos de estrutura clara, 
breves ou de extensión 
media, sobre asuntos 
traballados, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e
os signos de puntuación 
máis comúns, e amosando
un control razoable de 
estruturas e un léxico de 
uso frecuente de carácter 
xeral.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos et CV, para 
transmitir información, 
ou con intencións 
comunicativas propias 
do seu nivel.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos.

. B.5.3. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo,  e
empregar mecanismos 
sinxelos  axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa .

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

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira , e 
amosa respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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. B5.4. Producir textos e 
inferir significados que 
descoñece a partir dos 
coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece.

UNIDADE 3

OBXECTIVOS
 Coñecer o “verlan”.

 A carta formal.

 Coñecer as institucións francesas.

 Coñecer o sistema político e xudicial francés.

 O emprego dos modos indicativo e subxuntivo.

 A expresión da causa e da consecuencia.

 As preposicións.

 A expresión da certeza, probabilidade, posibilidade e dúbida.

 Saber formular desexos e intencións.

 Saber xustificar as eleccións e opinións.

 Coñecer os verbos “suffire” et “valoir”.

 Saber redactar una carta de presentación.

TEMPORALIZACIÓN
12 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

 O “verlan”.

 A carta formal.

 A institucións francesas.

 O sistema político e 
xudicial francés.

 O emprego dos modos 
indicativo e subxuntivo.

 A expresión da causa e 
da consecuencia.

 As preposicións.

 A expresión da certeza, 
probabilidade, 
posibilidade e dúbida.

 A expresión de desexos 
e intencións.

 A xustificación de 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido
xeral.

 B1.2.  Identificar  o  
sentido  xeral,  a  
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves, 
programas de televisión 
ou internet sobre os 
temas traballados como 
o sistema electoral o as 
institucións

 B1.3.   Comprender   o   
esencial   en   conversas 
sinxelas, básicas e breves
sobre os temas 
traballados, claramente 

 SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada.

 SLEB1.3.Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 

 CCL

 CAA

 CCEC
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eleccións e opinións.

 Os verbos “suffire” et 
“valoir”.

 As cartas de 
presentación.

  

 

estruturados e 
articulados.

relevante de carácter 
habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos 
dos temas traballados.

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados sobre os 
temas traballados, 
utilizando fórmulas 
básicas, colaborando 
para entender e facerse 
entender.

 B2.3.  Producir  textos 
orais de  extensión  
breve  ou media, tanto 
cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, cun 
discurso comprensible e 
adecuado á situación.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións, sobre os 
aspectos trabal lados .

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira .

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 SLEB2.5.Desenvólvese 
coa  suficiente  eficacia 
en situacións cotiás que 
poden xurdir  sobre os 
temas traballados.  

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias

 B3.3.Recoñecemento  da
estrutura  dos diferentes
tipos de texto.

 SLEB3.1 Comprende a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 
avisos e consignas sobre 
os temas traballados.

 SLEB3.3 Entende  
información  específica  
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta.

 CCL

 CAA

 CCEC

.  B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos, cartas de 
presentación, 
empregando expresións 

 CCL

 CAA
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adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos .

.  B4.2. Escribir,  en  papel  
ou  en  soporte  dixital, 
textos de estrutura clara, 
breves ou de extensión 
media, sobre asuntos 
traballados, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e
os signos de puntuación 
máis comúns, e amosando
un control razoable de 
estruturas e un léxico de 
uso frecuente de carácter 
xeral.

e enunciados traballados
previamente, para 
transmitir información, 
ou con intencións 
comunicativas propias 
do seu nivel.

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos.

. B.5.3. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo,  e
empregar mecanismos 
sinxelos  axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa .

. B5.4. Producir textos e 
inferir significados que 
descoñece a partir dos 
coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece.

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

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira , e 
amosa respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

  CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

UNIDADE 4

OBXECTIVOS
 Coñecer as artes en Francia: a pintura, a escultura, o teatro ou a música.
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 Os pronomes relativos compostos.

 O discurso e a interrogación indirecta en pasado.

 A expresión da oposición e da concesión.

 Formular eloxios e críticas.

 Coñecer os verbos “acquérir” et “vêtir”.

TEMPORALIZACIÓN
11 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

 As artes en Francia: a 
pintura, a escultura, o 
teatro ou a música.

 Os pronomes relativos 
compostos.

 O discurso e a 
interrogación indirecta 
en pasado.

 A expresión da oposición
e da concesión.

 Formular eloxios e 
críticas.

 Coñecer os verbos 
“acquérir” et “vêtir”.

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido
xeral.

 B1.2.  Identificar  o  
sentido  xeral,  a  
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves, 
programas de televisión 
ou internet sobre os 
temas traballados como 
as artes.

 B1.3.   Comprender   o   
esencial   en   conversas 
sinxelas, básicas e breves
sobre os temas 
traballados, claramente 
estruturados e 
articulados .

 SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada.

 SLEB1.3.Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos 
dos temas traballados.

 CCL

 CAA

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados sobre os 
temas traballados, 
utilizando fórmulas 
básicas, colaborando 
para entender e facerse 
entender.

 B2.3.  Producir  textos 
orais de  extensión  

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións , sobre os
aspectos trabal lados .

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira .

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE
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breve  ou media, tanto 
cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, cun 
discurso comprensible e 
adecuado á situación.

cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 SLEB2.5.Desenvólvese 
coa  suficiente  eficacia 
en situacións cotiás que 
poden xurdir  sobre os 
temas traballados.  

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias

 B3.3.Recoñecemento  da
estrutura  dos diferentes
tipos de texto.

 SLEB3.1 Comprende a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 
traten temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 
avisos e consignas sobre 
os temas traballados.

 SLEB3.3 Entende  
información  específica  
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta.

 CCL

 CAA

 CCEC

.  B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos .

.  B4.2. Escribir,  en  papel  
ou  en  soporte  dixital, 
textos de estrutura clara, 
breves ou de extensión 
media, sobre asuntos 
traballados, utilizando os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e
os signos de puntuación 
máis comúns, e amosando
un control razoable de 
estruturas e un léxico de 
uso frecuente de carácter 
xeral.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos, completa 
cuestionarios ou redacta
notas e mensaxes a 
partir de modelos, 
empregando expresións 
e enunciados traballados
previamente, para 
transmitir información, 
ou con intencións 
comunicativas propias 
do seu nivel.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 

 SLEB5.1. Produce  léxico 
e  estruturas  básicas 

  CCL
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rítmicos e de entoación, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos.

. B.5.3. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito comunicativo,  e
empregar mecanismos 
sinxelos  axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa .

. B5.4. Producir textos e 
inferir significados que 
descoñece a partir dos 
coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece.

intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen
fonemas , e utiliza con 
eficacia comunicativa 
patróns básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de palabras 
e frases.

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira , e 
amosa respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

UNIDADE 5
OBXECTIVOS
 Redactar biografías.

 Diálogos sobre películas.

 O cine, a literatura, a prosa e a poesía.

 O participio presente e o adxectivo verbal.

 O xerundio.

 As relacións temporais.

 Invitar a alguén a  facer confidencias ou buscar axuda.

 Expresar a tristeza.

 Coñecer os verbos “croître” et “mouvoir”.

TEMPORALIZACIÓN
11 sesións

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

 Biografías.

 O cine, a literatura, a 
prosa e a poesía.

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 

 SLEB1.1. Nas actividades
de aula, persevera no 
seu proceso de 
comprensión, 

 CCL

 CAA
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 O participio presente e o
adxectivo verbal.

 O xerundio.

 As relacións temporais.

 As confidencias.

 A tristeza.

 Coñecer os verbos 
“croître” et “mouvoir”.

  

 

comprensión do sentido
xeral.

 B1.2. Identificar o  
sentido  xeral,  a  
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves, 
programas de televisión 
ou internet sobre os 
temas traballados como 
o cine ou a literatura.

 B1.3.   Comprender   o   
esencial   en   conversas 
sinxelas, básicas e breves
sobre os temas 
traballados, claramente 
estruturados e 
articulados.

axustándoo ás 
necesidades da tarefa

 SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou 
de viva voz, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información claramente 
estruturada.

 SLEB1.3.Comprende, 
nunha conversa formal 
ou entrevista na que 
participa, información 
relevante de carácter 
habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos 
dos temas traballados.

 CCEC

 B2.1. Pronunciar de 
xeito intelixible.

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios claramente
estruturados sobre os 
temas traballados, 
utilizando fórmulas 
básicas, colaborando 
para entender e facerse 
entender.

 B2.3.  Producir  textos 
orais de  extensión  
breve  ou media, tanto 
cara a cara como por 
teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, cun 
discurso comprensible e 
adecuado á situación.

 SLEB2. 1 Fai 
presentacións , sobre os
aspectos trabal lados .

 SLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso da 
lingua estranxeira .

 SLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas
e habituais .

 SLEB2.4. Participa en 
conversas informais, 
cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para 
establecer contacto 
social elemental.

 SLEB2.5.Desenvólvese 
coa  suficiente  eficacia 
en situacións cotiás que 
poden xurdir  sobre os 
temas traballados.  

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

 B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura identificando 
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 

 SLEB3.1 Comprende a 
información máis 
importante en textos 
xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera 
soporte, breves e ben 
estruturados e que 

 CCL

 CAA

 CCEC
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coñecidas.

 B3.2. Comprender 
información relevante e 
previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
coñecementos e 
experiencias propias

 B3.3. Recoñecemento  
da estrutura  dos 
diferentes tipos de 
texto.

traten temas 
traballados.

 SLEB3.2.Comprende 
avisos e consignas sobre 
os temas traballados.

 SLEB3.3 Entende 
información  específica  
relevante en páxinas 
web e outros materiais 
de referencia ou 
consulta.

.  B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos.

.  B4.2. Escribir en papel ou
en  soporte  dixital, textos 
de estrutura clara, breves 
ou de extensión media, 
sobre asuntos traballados,
utilizando os recursos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, 
e amosando un control 
razoable de estruturas e 
un léxico de uso frecuente 
de carácter xeral.

 SLEB4. Elabora textos 
sinxelos, completa 
cuestionarios ou redacta
notas e mensaxes a 
partir de modelos, 
empregando expresións 
e enunciados traballados
previamente, para 
transmitir información, 
ou con intencións 
comunicativas propias 
do seu nivel.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 CSIEE

.  B5.1 Discriminar patróns
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación, 
recoñecendo o seu 
significado evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable 
comprensibilidade.
.  B5.2. Utilizar para a 
comprensión e produción 
de textos orais e escritos 
os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos.

. B.5.3. Distinguir e levar 
a cabo as funcións 
demandadas polo 

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

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as  
convencións orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira , e 
amosa respecto polas 
diferenzas culturais que 
poidan existir e  e valora 

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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propósito comunicativo e 
empregar mecanismos 
sinxelos  axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa .

. B5.4. Producir textos e 
inferir significados que 
descoñece a partir dos 
coñecementos 
transferidos desde as 
linguas que coñece.

as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR A
MATERIA

Ao finalizar o curso,  o alumnado debe ter amplamente adquirido o coñecemento dos seguintes
contidos  para desenvolverse no idioma:

Aspectos comunicativos

-Comprensión  xeral  e  específica  de  textos  orais  sobre  os  principais  temas  da  programación,
procedentes de diversas fontes ou os realizados na propia aula.
-Comprensión da información relevante sobre temas de interese xeral, procedentes dos medios de
comunicación ou relacionados co ámbito académico realizados en lingua estándar.
-Expresión  de  opinións  ou  suxestións  en  intercambios  sociais  sobre  os  temas  traballados,
achegando exemplos e explicacións que faciliten a comprensión.
-Elaboración  de  textos  escritos  sobre  os  temas  estudados  ou  para  participar  en  intercambios
comunicativos acudindo a estratexias traballadas na aula.

Vocabulario e contidos temáticos
- A alimentación, as froitas e verduras.
- Os insectos.
- A sociedade.
- As institucións e os sistemas de goberno. Coñecer o sistema político francés.
- A pintura, a escultura, os espectáculos, o teatro, a música.
- O cine e a literatura.
- Debater a formación académica e as súas saídas.

Gramática - Reflexión sobre a lingua – Conxugación
- Os tempos verbais máis utilizados.
- A expresión da hipótese.
- Os pronomes “en” e “y”.
- Os tempos compostos
- O discurso indirecto.
- O participio presente e o adxectivo verbal.
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- A proposición subordinada relativa.
- Os pronomes relativos.
- O xerundio.
- As subordinadas causais, temporais, finais e consecutivas.
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4. ESTRUTURA DA MATERIA DE “A FRANCOFONÍA A TRAVÉS DA MÚSICA”

Os contidos reflectidos nesta programación son contemplados no Decreto 86/2015, do 25 de xuño
de 2015 , polo que se establece o currículum correspondente á Educación Secundaria Obrigatoria
na  comunidade  de  Galicia.   Cinguímonos  aos  bloques  de  comprensión  e  expresión  oral,
comprensión escrita e ao quinto bloque de contidos que abrangue a competencia comunicativa e
as experiencias lingüística noutras linguas.

UNIDADE 1   LA FRANCOPHONIE EN AMÉRIQUE
OBXECTIVOS
- Coñecer os territorios francófonos no continente americano.
- Ser capaz de presentar países francófonos.
- Coñecer particularidades da lingua en diferentes países.
- Familiarizarse coas cancións traballadas na aula.

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

- Introdución ao 
concepto de 
francofonía .
- Territorios francófonos 
de América do Norte: le 
Québec.
-Departamentos, rexións
e colectividades de ultra 
mar no Caribe: Haïti, 
Martinique e 
Guadeloupe.
-Departamentos, rexións
e colectividades de ultra 
mar en América do sur: 
Guyane.

Les artistes:
-Québec: 
Céline Dion / Garou / Coeur 
de pirate / Natasha St Pier / 
Roch Voisine

-Haïti: BIC / Stevy Mahy

-Martinique: SINO
-Guadeloupe: Henri 
Salvador
-Guyane: Fanny J / 
Warren /Sweet Way

B1. Comprender o 
sentido global e as 
informacións específicas 
máis salientables das 
cancións estudadas 

SLEB1.1.Comprende o 
sentido global e a 
información máis 
salientable das cancións 
traballadas procedentes 
de medios audiovisuais 
ou de internet.

SLEB1.2. Comprende frases 
e expresións habituais 
relacionadas cos 
temas traballados, e 
segue instrucións e 
consignas de aula.

CCL

CAA

CCEC

B2. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas 
relativas á vida escolar e 
ás cancións traballadas.

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

CCL

CAA

CCEC

CD

CSC

CSIEE

B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

SLEB.3 Comprende os
textos das cancións 
traballadas.

CCL

CAA

CCEC

CD

CSC



 B5. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible, 
aínda que se cometan erros 
de pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras 
teñan que solicitar 
repeticións.

SLEB5. 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.

CCL

CAA

CCEC

CD

CSC

UNIDADE 2   LA FRANCOPHONIE EN AFRIQUE
OBXECTIVOS
- Coñecer os territorios francófonos no continente africano.
- Ser capaz de presentar países francófonos.
- Coñecer particularidades da lingua en diferentes países.
- Familiarizarse coas cancións traballadas na aula.

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

-Distinción das diferentes 
realidades do continente 
africano: o Magreb, a África
Subsahariana (concepto de 
la Négritude), os 
departamentos, rexións e 
colectividades de ultra mar 
en África.

Les artistes:
-Maroc: Bilal Hassani / 
Amel Bent
-Algérie: Zaho / Khaled / 
Slimane
-Réunion: Tonton David
-Mayotte: Lathéral
-Comores: Soprano
-Rwanda: Corneille / Nirere 
Shanel / Sonia Rolland
-Burundi: Gaël Faye
-Congo: Maître Gims
-Côte d’Ivoire: Tiken Jah 
Fakoly
-Sénégal: Youssou N’Dour

B1. Comprender 
preguntas e 
informacións sinxelas 
relativas ao seu entorno 
e aos temas traballados 
nas cancións.

SLEB1.1.Comprende as 
cancións traballadas 
procedentes de medios 
audiovisuais ou de 
internet.

SLEB1.2. Comprende 
frases e expresións 
habituais relacionadas 
cos temas traballados, e 
segue instrucións e 
consignas de aula.

CCL

CAA

CCEC

B2. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas 
relativas á vida escolar e 
aos temas da unidade.

SLEB2.  Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés en diferentes 
situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala e traballar a 
canción aínda que teña 
que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda 
ou aclaracións.

CCL

CAA

CCEC

CD

CSIEE

B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 

SLEB.3 Comprende os
textos das cancións 
traballadas e as 
actividades asociadas

CCL

CAA

CCEC

CD



coñecidas. CSC

 B5. Utilizar para a 
comprensión ea 
produción de textos 
orais e cancións os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas 
de cortesía máis básicas 
nos contextos 
respectivos.

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de 
necesidade inmediata da
aula, utilizando 
adecuadamente as 
estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico 
necesarios, moi básicos 
e traballados 
previamente.

CCL

CAA

CCEC

CD

UNIDADE 3  LA FRANCOPHONIE EN ASIE ET EN EUROPE
OBXECTIVOS
- Coñecer os territorios francófonos no continente asiático e europeo.
-Coñecer as diferentes rexións francesas.
- Ser capaz de presentar países francófonos.
- Coñecer particularidades da lingua en diferentes países.
- Familiarizarse coas cancións traballadas na aula.

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

-O francés en Asia e en 
Europa.

Les artistes: 
-Belgique: Jacques Brel / 
Stromae / Angèle / Claire 
Laffut / ÂA

-Suisse: Stephan Eicher / 
Patrick Juvet / Vendredi sur 
mer / Gjon’s Tears

-Luxembourg: Chris Baldo / 
Claudine Muno

-Monaco: Léo Ferré / 
Minouche Barelli

-Espagne: Souvenir / 
Harrison Ford Fiesta / 
Plastic d’amour

-La France 
Hauts-de-France: Louane 
Emera

B1. Comprender 
preguntas e 
informacións sinxelas 
relativas ao seu entorno 
e aos temas  de 
actualidade traballados 
nas cancións.

SLEB1.1.Comprende as 
cancións traballadas 
procedentes de medios 
audiovisuais ou de 
internet.

SLEB1.2. Comprende 
frases e expresións 
habituais relacionadas 
cos temas traballados, e 
segue instrucións e 
consignas de aula.

CCL

CAA

CCEC

B2. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas moi básicas 
relativas á vida escolar e 
temas de actualidade e 
sociedade.

SLEB2.  Na maioría das 
actividades de aula, 
amosa unha actitude 
positiva polo uso do 
francés en diferentes 
situacións 
comunicativas, 
esforzándose por 
utilizala e traballar a 
canción aínda que teña 
que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda 
ou aclaracións.

CCL

CAA

CCEC

CD

CSIEE



Normandie: OrelSan / 
mood
Bretagne: Yann Tiersen / 
Yelle / Nolwenn Leroy
Pays de la Loire: Dominique
A / Videoclub / Mazarin
Centre-Val de Loire: ZAZ / 
Achile / Margo
Nouvelle-Aquitaine: Fréro 
Delavega / Coline
Occitanie: Georges Brassens
/ Olivia Ruiz / Cali / Zebda
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur: Camélia Jordana / 
Suzane / Clara Luciani / Ben 
Mazué
Corse: Petru Bracci / Saint 
André
Auvergne-Rhône-Alpes: 
Pomme / Calogero / Coralie 
Clément / Benjamin Biolay
Bourgogne-Franche-Comté:
Yves Jamait / Maëlle / Clio / 
Ecco
Grand Est: Patricia Kaas / 
Vitaa / M. Pokora / Najoua 
Belyzel / Anaïs Delva / 
Helmut Fritz
Île-de-France: Hoshi / 
Grand corps malade / 
Bénabar / Wejdene / 
Sébastien Tellier
Paris: Tryo / Koxie / Barbara
Pravi / Lomepal

B3.1. Utilizar estratexias 
de lectura , identificando
a información máis 
importante e deducindo 
o significado de palabras
e expresións non 
coñecidas.

SLEB.3 Comprende os
textos das cancións 
traballadas e as 
actividades asociadas
relacionadas coa 
sociedade e o medio 
ambiente.

CCL

CAA

CCEC

CD

CSC

 B5. Utilizar para a 
comprensión e a 
produción de textos 
orais e cancións os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas 
de cortesía máis básicas 
nos contextos 
respectivos.

SLEB5.1 Utiliza 
adecuadamente as 
convencións orais e 
escritas básicas 
propias da lingua 
estranxeira

no desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral , e
amosa respecto polas 
diferenzas que poidan 
existir en aspectos 
culturais.

CCL

CAA

CCEC

CD



5. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES
FRANCÉS 2L

A  programación  recolle  as  instrucións e  progresións  do  MARCO  EUROPEO  COMÚN  DE
REFERENCIA PARA AS LINGUAS e as normativas oficiais fixadas para o ensino da materia.
A materia para a etapa da ESO plantexa como obxectivo principal a adquisición dunha competencia
comunicativa  en  todas  as  súas  vertentes:  gramatical,  discursiva,  sociolingüística,  estratéxica  e
sociocultural.
No Bacharelato, continúase o proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira co obxectivo de que ao
finalizala os alumnos e as alumnas consoliden todas as destrezas e sexan capaces de manter unha
interacción e facerse entender nun conxunto de situacións, tales como: narrar e describir apoiando
os seus puntos de vista con detalles e exemplos adecuados, expresar opinións e desenvolver unha
secuencia de argumentos sinxelos.
A metodoloxía incorpora a evolución actual da didáctica das linguas estranxeiras.
Desenvolve  a  capacidade de interactuar  nas  situacións  das  habilidades  do uso  oral  da  lingua:
escoitar,  falar,  conversar,  así  como  as  habilidades  ler  e  escribir,  e  potencia  tanto  as  destrezas
produtivas coma as receptivas, dando á comprensión un lugar relevante (escoitar e comprender,
ler e comprender).
Os  exercicios  traballados  cos  alumnos  son  moi  completos  e  de  tipoloxía  variada.  Ofrecen  un
traballo sistemático cos contidos vistos nas unidades, e reflicten a evolución do alumno ao longo
do curso.
O libro  de  texto  é  un  instrumento da  metodoloxía  xunto  coa comunicación  oral,  presenta  os
contidos et permite o acceso ás situacións de comunicación. Pon en situación a lingua a aprender e
serve de referencia ao conxunto de actividades.
Nos cursos da ESO (2º e 4º) o método utilizado é Parachute, da editorial Santillana.
En Bacharelato trabállase co método  Génération Lycée 2 durante toda a etapa e con probas de
ABAU de anos anteriores.
En todos os niveis, tanto nas actividades orais como escritas, empréganse materiais auténticos e
non auténticos. Cos primeiros preténdese enfrontar ao alumnado con mostras orais e escritas da
lingua en condicións  reais  de  uso en toda a súa variedade de formatos,  estilos,  acentos e en
distintas  condicións  de  produción e  percepción.  Sitúan  a  lingua  no  seu  adecuado  contexto
sociocultural, dando ao alumnado a posibilidade de desenvolver estratexias e proporcionando a
motivación necesaria para aprendizaxe autónoma. Os materiais auténticos proceden dos medios
de comunicación, publicidade, divulgación científica, vida cotiá, etc...
A partir de 2º da ESO  os alumnos traballarán de maneira voluntaria desde o segundo trimestre cun
libro de lectura adaptado ao seu nivel de lingua. Estes libros están a disposición de todos os alumnos
na biblioteca do centro. Os alumnos de determinados niveis terán tamén a posibilidade de participar
nun club de lectura en francés, aspecto exposto no apartado da contribución ao Proxecto Lector do
Centro.
Este curso traballarase dende o primeiro momento coa aula virtual  para que os alumnos estean
familiarizados con ela no caso de deber traballar telematicamente por mor dunha interrupción das
clases, ou porque o alumnado, por razóns médicas, deba permanecer en atención domiciliaria. Neste
caso intentarase manter o contacto co alumnado tantas sesións semanais como teñen no instituto
mediante esta plataforma e,  na medida do posible, con  clases por videocoferencia  na aplicación
Webex.  Os  profesores  levarán  un seguimento semanal  dos  estudantes  e estes  deixarán os  seus
traballos escritos na aula virtual. Co obxectivo de non deixar de lado a oralidade os profesores, xunto
coas videoconferencias, deixarán enlaces de exercicios orais na aulas virtuais.



A FRANCOFONÍA A TRAVÉS DA MÚSICA

A materia para a etapa da ESO plantexa como obxectivo principal a adquisición dunha competencia
comunicativa  en  todas  as  súas  vertentes:  gramatical,  discursiva,  sociolingüística,  estratéxica  e
sociocultural e o coñecemento da francofonía a través da música.

A  metodoloxía  desta  materia  é  principalmente  oral  e  práctica,  desenvolve  a  capacidade  de
interactuar nas situacións do uso oral da lingua: escoitar, falar, conversar.

Empréganse  vídeos  musicais  e  cancións  e  trabállase  tamén con  material elaborado  polo
departamento, a maior parte audiovisual, e fichas que serven de soporte para traballar as cancións do
programa.

No caso dunha suspensión das clases o profesor traballará na aula virtual deixando nela enlaces de
traballo e vídeos. Os alumnos presentarán tamén alí os seus traballos.



6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO.
Desde unha concepción actualizada,  a  avaliación  aparece como un instrumento ao  servizo do
proceso de ensinanza e aprendizaxe, integrada no quefacer diario da aula e do centro educativo.
Ademais, debe ser o punto de referencia na adopción de decisións que afectan á intervención
educativa,  á mellora do proceso e ao establecemento de medidas de reforzo educativo ou de
adaptación curricular.

FRANCÉS 2  ª   L.E.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS

No caso dun curso completamente presencial,  dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe
dunha  lingua moderna e  a  cantidade  e  variedade  de  actividades  nas  que  terá  que  participar
activamente o alumno, a técnica avaliadora que aplicaremos sistematicamente será a observación
do traballo realizado cada día.
Tamén  pediráselles que  realicen  ordenadamente  as  seguintes  tarefas:  o  resumo  dos  contidos
traballados e das  actividades orais  realizadas,  os  exercicios  escritos,  así  como todo o material
complementario que se lles vaia entregando, debidamente completado e  corrixido. Esta tarefas
serán revisadas polos  profesores e terase en conta que estean completas,  claras,  ordenadas e
limpas.
Tamén se proporán probas obxectivas  , un mínimo de dúas escritas e unha oral por avaliación, co
fin de os alumnos se obriguen a facer unha recapitulación dos contidos e a reflexionar sobre eles,
como  paso  previo  a  súa  asimilación.  Estas  probas  obxectivas  serán  do  mesmo  tipo  que  as
actividades realizadas na aula e se prepararán sempre nas clases anteriores.

Evidentemente  o  proceso  avaliador  exercido sobre  os  alumnos  e  as  súas  capacidades  servirá
tamén para avaliar  a  presente programación,  que se considera como un proceso en continuo
cambio para adaptarse a todas as circunstancias que se vaian producindo.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN NA E.S.O.

Este Departamento considera que non é tan importante a perfección lingüística que os alumnos
poidan acadar coma unha actitude positiva cara á materia e cara ás linguas estranxeiras en xeral e
unha competencia comunicativa aceptable. Por iso, e  sen deixar de ter en conta todas as probas
obxectivas que  se  realicen  ao  longo  do  curso,  valoraremos  moi  positivamente  os  elementos
seguintes:

- A participación activa en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de carácter oral ou
escrito.
- A realización de todas as tarefas encomendadas, sexa dentro da aula ou fora dela.
- A elaboración de material (pósters, mapas, contos, adiviñanzas, poemas...) en lingua francesa.
- A memorización de frases, trabalinguas, pequenos poemas, etc.
-A elaboración dun caderno persoal de traballo que recolla polo miúdo as actividades realizadas,
así como o material proporcionado polo profesor ou elaborado polo alumno.
-A boa conservación do material complementario que o profesor vai entregando ao longo do curso
e tamén do que o propio alumno elabora en cada unha das actividades realizadas.



-  A  orde  e  a  limpeza  na  realización  das  actividades  escritas,  así  como o  interese  por  corrixir
axeitadamente tódolos fallos que se detecten.
- O orden, o respecto ós demais, o entusiasmo e o desexo de superar as dificultades lingüísticas na
realización de actividades orais.
- O esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na aula.
- O esforzo por empregar o francés en todas e cada unha das actividades encomendadas.
- O interese por comprender a cultura que repousa na lingua francesa.
- O respecto ós modos de vida alleos, sobre todo os relacionados coa francofonía.
- O interese por superar as dificultades de comunicarse nunha lingua estranxeira.

Avaliarase cun 70% as probas obxectivas realizadas durante o trimestre, que serán un mínimo de
dúas  escritas  e  unha  oral,  contando  10%  a  oral,  xa  que  nas  escritas  haberá  tamén  parte  de
comprensión  oral.  O  30% restante  corresponderá  a  avaliación  de  todos  estes aspectos  que
acabamos de mencionar,  puntuando 15% o traballo dentro e fóra da aula e 15% os aspectos
relacionados co interese, a participación na clase e o traballo en equipo.
A avaliación da materia é continua polo que o aprobado dunha avaliación recupera o suspenso da
anterior e a nota final é a da 3º avaliación.
No mes de xuño o alumnado que non teña aprobado o curso facendo as mesmas probas que os
seus compañeiros terá a opción de facer un exame de contidos mínimos do curso e, se o aproba,
aprobará a materia cun 5, independentemente da nota desta recuperación.

AVALIACIÓN NO  BACHARELATO.

O feito de que o alumno coñeza os seus logros e sexa consciente dos seus fallos, facilita a súa
capacidade de corrección, de desenvolver as súas propias estratexias e de actuar cunha maior
autonomía ata chegar a autoavaliarse.
Nas  clases  levarase  a  cabo  a  autoavaliación  e  a  coavaliación,  sobre  todo  para  valorar  algúns
exercicios, na medida de que os alumnos se poden sentir partícipes e máis responsables da súa
aprendizaxe. 
O  obxectivo  que  se  persegue  é  indicar  tanto  ao  profesor  como  ao  alumno  en  que  punto  da
aprendizaxe se atopa.  

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN NO BACHARELATO

Avaliarase cun 80% as probas obxectivas realizadas durante o trimestre, que serán un mínimo de
dúas escritas e unha oral, e o 20% restante corresponderá á valoración do traballo diario, interese,
participación,  esforzo  por  empregar  o  francés  como  lingua  de  comunicación  na  aula,  etc,
puntuando 10% o traballo dentro e fóra da aula e 10% os aspectos relacionados coa participación
na clase e o traballo en equipo.
A avaliación da materia é continua polo que o aprobado dunha avaliación recupera o suspenso da
anterior e a nota final é a da 3º avaliación.
No mes de xuño os alumnos que non teñan aprobado o curso facendo as mesmas probas que os
seus compañeiros terán a opción de facer un exame de contidos mínimos do curso e, se o aproban,
aprobarán a materia cun 5, independentemente da nota desta recuperación.
Os alumnos de  2º de Bacharelato  que se presentarán ás  probas  ABAU  farán,  ademais,  probas
obxectivas similares ás deste exame  para preparar esta proba  e a cualificación obtida terase en
conta no apartado de traballo do alumnado.



PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA PROBA EXTRAORDINARIA

Como o ano anterior, a avaliación ordinaria e extraordinaria estarán mi preto no tempo polo que as
semanas entre unha e outra adicaranse a revisar os contidos fundamentais do curso. 
Para  a  proba  extraordinaria,  o  Departamento  preparará  un  exame que  recollerá,  seguindo  os
modelos que se realizaron ao longo do ano escolar, os principais puntos de gramática estudados e,
en canto ao vocabulario, os campos semánticos de acordo coa programación do curso.
Nesta proba os alumnos terán a opción de facer un exame global do curso ou outro máis sinxelo de
contidos mínimos co que só poderían optar ao 5 na nota final.

ALUMNADO CON FRANCÉS PENDENTE. PROGRAMA DE REFORZO

O alumnado coa materia pendente que neste curso estuda francés, será avaliado polo seu profesor
mediante a avaliación continua. De non superar esta, terá dereito a presentarse á proba final de
maio que fará o departamento.
O alumnado que xa non cursa esta materia realizará dúas probas, unha a mediados do curso e
unha proba final. Nesta última presentarase soamente á parte que non teña superada.
Entregaranse fichas de exercicios de reforzo co fin de repasar aquelas estruturas que sexan obxecto
de exame. Estas fichas serán devoltas polas profesoras ao alumnado unha vez corrixidas para que
poida verificar o nivel de coñecementos acadados.

1º da ESO:
1ª proba no mes de febreiro: Unidades 1, 2 e 3 de Parachute 1
2ª proba no mes de maio:  Unidades 4, 5 e 6 de Parachute 1 ou final

2º da ESO:
1ª proba no mes de febreiro: Unités 1, 2 e 3 de Parachute 2
2ª proba no mes de maio: Unités 4, 5 e 6 de Parachute 2 ou final

3º da ESO:
1ª proba no mes de febreiro: Unités 1, 2 e 3 de Parachute 3
2ª proba no mes de maio: Unités 4, 5 e 6 de Parachute 3 ou final

1º de Bacharelato:
1ª proba no mes de febreiro: Unités 1, 2 e 3 de Génération Lycée 2
2ª proba no mes de maio: Unités 4 e 5 de Génération Lycée 2 ou final

Unha vez realizados e corrixidos os exames, o Xefe do Departamento de Francés informará por
escrito ao titor correspondente da nota obtida polos alumnos.

PROBA DE NIVEL AO ALUMNADO QUE NON CURSOU A MATERIA NO ANO ANTERIOR. 

Cómpre deixar fixado o procedemento para aquel alumnado de 4º ESO e de 2º de bacharelato que
decide matricularse na materia de 2ª lingua estranxeira francés sen tela cursado o ano anterior. 



En 4º de E.S.O., ao non haber continuidade nas materias, non ten por que superar a materia de 3º.
Polo tanto, será moi importante unha proba de avaliación inicial para determinar que áreas teñen
que traballar para poñerse ao día co resto dos compañeiros.

En 2º de bacharelato hai dúas posibilidades: ou ben facer ao comezo do curso unha proba de nivel
para determinar  a  súa cualificación da  materia  de 1º,  ou ben ter  a  consideración  de materia
pendente e facer o seguimento habitual  (ter a mesma cualificación que na materia de 2º nos
diferentes trimestres, se a supera, ou presentarse a unha proba final, no caso de non superar a
materia nos diferentes trimestres).

A FRANCOFONÍA A TRAVÉS DA MÚSICA

Desde unha concepción actualizada,  a  avaliación  aparece como un instrumento ao servizo do
proceso de ensinanza e aprendizaxe, integrada no quefacer diario da aula e do centro educativo.
Ademais, debe ser o punto de referencia na adopción de decisións que afectan á intervención
educativa,  á mellora do proceso e ao establecemento de medidas de reforzo educativo ou de
adaptación curricular.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS

Dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe dunha lingua moderna e a cantidade e variedade
de  actividades  nas  que  terá  que  participar  activamente  o  alumno,  a  técnica  avaliadora  que
aplicaremos sistematicamente será a observación do traballo realizado cada día.

Tamén se proporá unha proba obxectiva  por avaliación, co fin de os alumnos se obriguen a facer
unha recapitulación dos contidos e a reflexionar sobre eles, como paso previo a súa asimilación.
Estas probas obxectivas serán do mesmo tipo que as actividades realizadas na aula.

Evidentemente o proceso avaliador  exercido sobre o  alumnado e  as  súas  capacidades servirá
tamén para avaliar  a  presente programación,  que se considera como un proceso en continuo
cambio para adaptarse a todas as circunstancias que se vaian producindo.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN.

Este Departamento considera que non é tan importante a perfección lingüística que os alumnos
poidan acadar coma unha actitude positiva cara esta materia e cara as linguas estranxeiras en xeral
e unha competencia  comunicativa  aceptable.  Por  iso,  e  sen deixar  de ter  en conta  as  probas
obxectivas que  se  realicen  ao  longo  do  curso,  valoraremos  moi  positivamente  os  elementos
seguintes:

- A participación activa en todas e cada unha das actividades propostas.
- A realización de todas as tarefas encomendadas, sexa dentro da aula ou fóra dela.
- A memorización de partes das cancións.
-  O respecto  ós  demais,  o  entusiasmo  e  o  desexo  de  superar  as  dificultades  lingüísticas  na
realización de actividades.
- O esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na aula.
- O esforzo por empregar o francés en todas e cada unha das actividades encomendadas.
- O interese por comprender a cultura que repousa na lingua francesa.



- O respecto aos modos de vida alleos, sobre todo os relacionados coa francofonía.
- O interese por superar as dificultades de comunicarse nunha lingua estranxeira.

Avaliarase cun 60% dun traballo individual e creativo sobre algunha das cancións do temario, un
30% unha proba obxectiva realizada durante o trimestre (que consistirá nun exame de respostas
múltiples dos contidos xeográficos e culturais do temario), e o outro 10% para os elementos que
acabamos de mencionar.

No mes de xuño os alumnos que non teñan aprobado o curso facendo as mesmas probas que os
seus compañeiros terán a opción de facer un exame de contidos mínimos do curso e se o aproban,
aprobarán a materia cun 5, independentemente da nota desta recuperación.

No caso de que a avaliación tivese que ser telemática os traballos presentados na aula virtual terán
un valor dun 70% da nota de avaliación sempre que o/a alumno/a poida explicar os seus traballos
ao profesor se é requirido polo profesor/a. O 30% restante será unha nota na que o profesor/a terá
en conta a presentación as clases programadas, a entrega puntual das tarefas e o interese xeral
pola materia.



7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

En cada reunión do departamento avaliarase o desenvolvemento da programación e a pertinencia
desta,  e,  en  particular,  dos  contidos,  obxectivos,  criterios,  instrumentos  e  procedementos  de
avaliación,  así  como  dos  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  cando  proceda,  a  metodoloxía
empregada, os libros de texto escollidos ou o grao de uso das TIC.
Ao final  de  cada trimestre  reflectiranse nunha acta do departamento xunto cos  resultados as
medidas acordadas para melloralos e, se é o caso modificar algúns apartados da programación ou
facer algunha observación.

DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS  COMO
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Levarase a cabo unha avaliación inicial de todas as destrezas nas primeiras semanas do curso.
Farase unha proba obxectiva escrita en todos os cursos salvo en 1º de ESO por comenzar estes a
materia de cero e farase tamén unha valoración da linguaxe oral e do traballo en grupo. Serán
actividades vinculadas á programación de aula.
En  función  da  análise  da  avaliación  inicial,  a  programación  de  aula  poderá  ser  modificada.
Contemplaranse todas as necesidades educativas detectadas nesta. As medidas individuais darán
lugar  a  consellos  personalizados,  información  e  consellos  á  familias  transmitidos  a  través  do
profesorado titor; e, no seu caso, propostas de fichas ou actividades de reforzo.
Este curso darase especial atención dende as primeiras semanas á familiarización dos alumnos coa
aula virtual e ao coñecemento, por parte do profesorado, dos medios tecnolóxicos con que contan
os alumnos no seu fogar, para, de ser o caso, saber como poden traballar telematicamente.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada como
para que cada alumno atope as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa aprendizaxe.
Polo tanto flexibilizar a intervención pedagóxica é unha condición obrigada se se quere atender
adecuadamente á diversidade do alumnado.
Esta diversidade queda reflectida nas diferencias que presentan os alumnos e as alumnas en canto
a:
- os seus coñecementos previos.
- as súas ideas e representacións respecto á materia, neste caso, o francés.
- os seus intereses e expectativas.
- as súas aptitudes.
- os seus distintos ritmos de aprendizaxe.
- os seus diferentes estilos de aprendizaxe.
- as súas actitudes con respecto ao instituto.

Esta programación pretende ter en conta estas diferencias e prevé que todo o alumnado adquira
un  nivel  de  coñecementos  e  destrezas  mínimos  ao  final  do  ano  escolar,  procurando  dar  as
oportunidades e os medios necesarios para compensar os elementos e destrezas non adquiridos
no seu momento. Ao mesmo tempo, procuramos prever novas fontes e materiais para satisfacer as



necesidades de ampliación de aquelas alumnas e aqueles alumnos que acaden máis rapidamente
os obxectivos fixados.
Para favorecer o tratamento da diversidade, propomos o que parece ser o enfoque máis lóxico, é
dicir, a diversificación.

1. Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas

a) Utilización de pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado:
- Visuais (observación de debuxos, fotos, ...).
- Auditivas (cancións, diálogos, ...).
- Xogos, sketches, ....
- Proxectos, lecturas, ....

b) Utilización de diversos materiais e soportes auditivos, escritos e visuais.

c) Alternancia de actividades e duración das mesmas: itinerarios e secuenciacións propostas polo
profesor.

d) Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido.

Dado que a excepcionalidade dos cursos precedentes xa fica atrás, no que se refire á interacción
das persoas e a distancia entre elas, tentaremos organizar o espazo-clase para o traballo en grupo. 

2. Diversificación das ferramentas

a) Prácticas de ampliación:
- Exercicios suplementarios e/ou variantes ou prolongements

b) Traballo sobre dificultades específicas:
- Trucos para aprender máis facilmente
-  Auto-avaliacións

c) Actividades facilitadoras das técnicas de estudio:
- Consulta:
– Apéndice gramatical
– Léxico personalizado
-  Organización do traballo persoal:
–  O  caderno  persoal  (toma  de  apuntes,  presentación,  listados  de  clasificación,sínteses
gramaticais..)

No caso de ter que traballar telematicamente, as ferramentas veranse modificadas pero tentarase
sempre a atención á diversidade tendo en conta que podemos tamén encontrarnos cunha ampla
diversidade de recursos tecnolóxicos nos fogares do alumnado.



9. CONCRECIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS

Partimos da opinión de que os temas transversais deben encher a actividade docente e estarán
presentes  no  ensino  de  forma  permanente,  xa  que  se  refiren  a  problemas  e  preocupacións
fundamentais da sociedade.
A nosa materia introduce facilmente entre os seus contidos a transversalidade.
O feito de presentar a realidade da vida diaria como marco para o desenvolvemento da produción
oral e escrita á vez que a comprensión lectora, potencia a aparición duns elementos que apoien os
contidos lingüísticos, como ocorre en cera medida cos aspectos socioculturais. A diferencia destes,
máis característica do país e a lingua que é obxecto de estudio, os temas transversais abranguen un
ámbito moito máis amplo e xeral, e pódense tratar de forma diversa, nunha mesma unidade é
posible atopar distintos temas de transversalidade, e a súa vez un mesmo tema pode aparecer en
varias unidades.
A continuación indicamos algunhas das posibilidades de tratamento destes temas:
Educación para a convivencia
Fórmulas de cortesía, relacións alumnado-profesorado, respecto aos demais, familia, pluralidade
de culturas que cohabitan en Europa.
Educación para a saúde
Deportes e vacacións, vida o ar libre, protección da natureza.
Educación para a paz
Respecto e tolerancia cara a diferencia. Convivencia no grupo-clase.

Educación do consumidor
Defensa dos dereitos do consumidor, atractivo dos slogans.
Educación non sexista
Homes e mulleres no mundo do traballo, heroes e heroínas.
Educación ambiental
Importancia da natureza por si mesma e como elemento fundamental do noso ocio, defensa do
medio ambiente e dos animais.
Educación viaria
A educación como materia escolar
Educación para Europa
Festas e calendarios, cultura xeral, símbolos da Unión Europea, símbolos de Francia.
Xustiza
Defensa dos dereitos individuais e colectivos, oposición cando estes resultan danados
Saúde
Utilizando a lingua estranxeira como vehículo, os alumnos reflexionan sobre temas con incidencia
en aspectos básicos para o mantemento dun estado de saúde óptimo, tanto físico como mental .
Educación multicultural
Coas dúas materias do Departamento os alumnos achéganse aos produtos e personaxes do mundo
francófono, celebridades mundiais, sistema escolar en Francia e noutros países, turismo, cursos de
idiomas  no  estranxeiro,  préstamos  culinarios  e  lingüísticos  e,  en  fin,  a  unha  visión  global  do
mundo.

Xunto cos temas transversais,  a interdisciplinariedade, a través da cal  se fomenta e se pon de
manifesto a relación que existe, non só no contexto escolar,  senón tamén na vida cotiá,  entre
todos os  coñecementos  que unha persoa vai  adquirindo ao longo do tempo,  e outro aspecto
importante en todo o proceso de ensinanza e aprendizaxe.



Algúns dos exemplos aos que faremos atención son os seguintes: historia (personaxes célebres),
xeografía (mapa de Francia, países francófonos e capitais), estudo do medio (o medio ambiente, os
animais,  a  ecoloxía,  o  reciclaxe),  lingua  (préstamos  lingüísticos,  encrucillados),  música  e  artes
plásticas (cancións, debuxos, colaxes), literatura (cómics, poemas, textos sinxelos).

10. CONTRIBUCIÓN AOS PROXECTOS TICS, LECTOR E LINGÜÍSTICO E AO
PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

Uso das TICS na clase de francés:
A utilización das TICS no ensino é de gran utilidade; estas aproximan aos alumnos dunha maneira
moi sinxela e atractiva ao mundo francófono. Por isto, o profesorado do departamento utilizámolas
nas nosas clases, xa que  contamos nas aulas con ordenador e encerado dixital.

En todos os niveis o departamento traballa, na medida das posibilidades co libro dixital e tamén
utilizan as TICS para:

- Buscar información nas webs sobre os diferentes aspectos da cultura francófona: cine,
cociña, deporte, moda, xeografía, literatura…..
- Uso do ordenador para revisar contidos, servíndonos das múltiples posibilidades que nos
ofrecen para traballar en liña.

Tratase de mostrarlles as infinitas posibilidades que as novas tecnoloxías poñen ao seu alcance,
espertando a sua motivación por outra forma de aprender.

Neste  curso  é  especialmente  importante  o  uso  das  TICS  en  previsión  dun  hipotético  ensino
parcialmente telemático. Por isto prestarase especial atención ao mantemento da aula virtual de
cada grupo e á familiarización dos alumnos con ela dende as primeiras sesións

Proxecto lector:
En  canto  ao  proxecto  lector,  o  departamento  pon  en  marcha  actividades  e  intervencións  de
carácter xeral:     

a) No ámbito da aula serán a través de:

- Lecturas guiadas de diferentes tipos de textos
- Debates e diálogos sobre determinados libros
- Confrontación de puntos de vista sobre lecturas realizadas
- A partir  do 2º trimestre proporase aos alumnos lecturas adaptadas ao seu nivel  para

lectura e traballo voluntario dos/das alumnos/as e valorada polos profesores.

a) No ámbito do departamento:
        

- Clube de lectura.  O departamento organizará un Clube de lectura orientado a 2º ESO:
proporase unha lectura por trimestre, reuníndose cada semana ou cada dúas semanas,
sempre que o alumnado se anime a formar un grupo constante dun mínimo de cinco
membros.

- Potenciarase a biblioteca como centro de recursos e elemento dinamizador da actividade
lectora. O profesor Carlos Lens forma parte do equipo da Biblioteca do centro.



Plan de convivencia:
Os  dous  membros  deste  Departamento  forman  parte  do  Equipo  de  Convivencia  e  do  de
Diversidade  afectivo-sexual  do  instituto  polo  que  traballamos  no  Contrato-Programa  Inclúe
presentados polo centro.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Despois  de  ter  participado  no  Programa Eduexchanges  de  intercambio  en  liña  cun centro  da
Bretaña francesa, o curso pasado, este ano considérase a posibilidade de facer un intercambio
físico  cos  centros  educativos  onde  imparte  docencia  a  profesora  francesa  coa  que  se  fixo  o
intercambio en liña.  En principio, será o alumnado de 3º e 4º ESO matriculado na materia de
francés quen participe, se está interesado. As datas están aínda sen definir.
Para atopar financiamento, solicitarase a participación no Programa Eduexchanges, na modalidade
presencial, ou a participación no programa de intercambio de alumnado de centros educativos de
Galicia e da Région Académique Bretagne, da consellería.

Radio escolar
O profesor  Carlos  Lens,  como membro do  equipo da  biblioteca,  e  antigo  encargado  da radio
escolar  do  instituto,  intentará  que  dita  ferramenta  sexa utilizada  para  actividades  do
Departamento. 

Por outra banda, este Departamento colaborará con todas as actividades de centro para as que
sexa  requirido  e dinamizará varias relacionadas coa convivencia, a diversidade afectivo-sexual, a
Biblioteca  e  a  radio  escolar.  Do mesmo xeito,  tentará  participar  nas  actividades  colectivas  do
centro: semana cultural (a cidade), homecoming,...

Os membros do Departamento:

Carlos Lens San Martín (Xefe do Departamento)
Blanca Sebastián Calzada 


