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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. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES PARA SUPERAR 
AS MATERIAS.

2º ESO: 
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
-  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.

4º ESO:
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
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- Expresar sentimentos e desexos.
- 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.

2º BACH.: 
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
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- 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.
- A proposición subordinada relativa.
- Os pronomes relativos.
- O xerundio.
- As subordinadas causais, temporais, finais e consecutivas.
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3. 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
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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.
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4. 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 2ª 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
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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.
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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
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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
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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.
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