
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

IES RIBEIRA DO LOURO  
 

      
IES RIBEIRA DO LOURO 
DEPARTAMENTO: Francés 
DATA: 12 de Maio de 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
52 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 52 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis 

importante en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 

versen sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos  de temas 

xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que 

as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a escoitar o dito. 

 

Est. Apr. 1. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de forma lenta e clara (p. e. en estacións ou aeroportos), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer), condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no centro educativo, no ámbito público), comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e convencións sociais (costumes, tradicións). 

Bloque 1. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do 

texto. 

 

Est. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. 
e. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros de estudos). 

Bloque 1. Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

(p. e. unha petición de información, un aviso ou unha suxestión) e un repertorio dos seus 

expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso común relativos á 

organización textual (introdución do tema, cambio temático, e peche textual). 

Bloque 1. Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

frecuente, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con 

eles. 

 

Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria  e sobre aspectos xerais de temas do 

seu interese, cando se lle fala con claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o dito. 

Bloque 1. Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e 

a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, 

así como os seus significados xerais asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión). 

 

Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que participa (p. e. nun centro de estudos), 
preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare 

ou elabore algo do que se lle dixo. 

Bloque 1. Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a 

aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos,  e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 

Est. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 
interese articulados con lentitude e claridade (p. e. noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes 

constitúen gran parte da mensaxe 
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Bloque 2. Crit. Aval. Producir textos breves e o bastante comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e intercambia información sobre temas cotiáns e 

asuntos coñecidos ou de interese persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións ou 

vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións, e o interlocutor teña que solicitar que se lle repita ou reformule o dito. 

Bloque 2. Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir 

textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando, 

entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a os recursos dos que se dispón, 

ou a reformulación ou explicación de elementos. 

Bloque 2. Crit. Aval. Levar a cabo as funcións principais demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns 

discursivos sinxelos de uso máis común para organizar o texto. 

 

Est. Apr. 1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de 

temas xerais ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se articulan clara e lentamente. 

Bloque 2. Crit. Aval. Pronunciar e entoar de forma bastante comprensible, aínda que resulte 

evidente o acento estranxeiro, se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 

Bloque 2. Crit. Aval. Interactuar de forma simple en intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou manter a quenda de palabra, aínda que 

poidan darse desaxustes na adaptación ao interlocutor 

Est. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación formal ou entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verán), achegando a información necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre 

temas habituais, e reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e clara, 

sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

Bloque 3. Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no centro educativo, no ámbito público), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

Bloque 3. Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a 

aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 

Est. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu 

interese no contexto persoal ou educativo (p. e. sobre un curso de verán). 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun rexistro 
neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos de 

temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso 

frecuente 

Est. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos periodísticos moi breves en 
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos constitúen gran parte da mensaxe 

Bloque 4. Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro 

neutro ou informal, utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis frecuentes. 

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses 

ou afeccións (p. e. para asociarse a un clube internacional de mozos). 
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Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información e breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás. 

 
Bloque 4. Crit. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente para que a mensaxe principal 

quede clara, os signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas 

básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións ortográficas 

frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 

 

Est. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), nos que fai comentarios moi breves ou dá 

instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, 

respectando as convencións e normas de cortesía e da etiqueta máis importantes 

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

FARANSE DÚAS PROBAS POR TRIMESTRE QUE PERMITAN 

VALORAR AS CATRO COMPETENCIAS (COMPRENSIÓN E 

EXPRESIÓN ESCRITAS, COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAIS), A  

GRAMÁTICA, O  VOCABULARIO, A  FONÉTICA, A  PUNTUACIÓN, A  

CONXUGACIÓN, ETC. 

A nota do final do trimestre faráse da seguinte maneira: 

60% Comprensión escrita, expresión escrita, léxico, 

conxugación, gramática, etc 

20% Comprensión oral, expresión oral, lectura, cuestións, 

fonética, gramática, léxico, etc. 

20% Realización dos deberes, caderno, apuntes, actitude na 

aulas: respetar as indicacións do profesor/a; uso do francés 

esforzándose por mellorar; aproveitamento do tempo; respetar 

os turnos de palabra; saber consultar só o libro e o diccionario 

para resolver dúbidas; participación, etc. 

A nota de xuño será a media dos dous trimestres e teráse en 

conta a progresión d@ alumn@. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a  media dos dous trimestres que se verá 

incrementada dun  máximo de 2 puntos, que dependerá do número de 

tarefas entregadas e do seu grao de consecución ( 4 graos, 0’25 cada un: 

non – non alcanzou o total- imprescindible-satisfactorio-moi satisfactorio) 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Os mínimos dos estándares relacionados na programación para cada nivel 

serán o referente para o deseño dos exercicios da proba. 

• Será unha única proba e que constará de exercicios de expresión e 

comprensión escrita, de gramática e de vocabulario, similares ós das 

probas realizadas ó longo do curso escolar, agás o terceiro trimestre 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Non hai ningún con esta materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso , reforzo, ampliación e recuperación  

consisten en exercicios básicos de comprensión e expresión escrita, 

gramatical e léxico 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O libro e o caderno de actividades, así coma exercicios en Word 

elaborados polo profesor. Tamén se facilitaran recursos  dixitais xa que 

todos teñen conectividade 

Materiais e recursos 
1º E.S.O. : Tous ensemble 1. Livre de l’élève et Cahier d’exercices. 

Editorial Vicens Vives – Chat Noir  

Ordenador 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará  ao alumnado a través do correo electrónico ( 

conta gsuite). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá, condicións de vida e redonda, 

relacións interpersoais, comportamento, e convencións sociais. 

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do texto. 

EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

Bloque 1. CriU. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis 

importante en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos   e artellados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do 

propio     campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo 

EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 
breves e artellados de forma lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e   o son non 

estea distorsionado. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente para que a mensaxe principal 

quede clara, os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas así como as 

convencións ortográficas frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 

 

EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes nos que fai comentarios moi breves ou da instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e 
normas de cortesía e da etiqueta máis importantes 

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de 

uso frecuente e de mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia (repetición léxica, elipse, 

déixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais 

de uso moi frecuente). 

Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

 

EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións de forma sinxela e breve, 

fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais, actuando coa suficiente propiedade e respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 

Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para desenvolverse de forma 

suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que 

interromper o discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para reparar a 

comunicación. 

 

EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá: hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións interpersoais e convencións 

sociais. 

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a 

EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu 

interese no contexto persoal ou educativo. 
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aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos relativos á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións interpersoais, 

comportamento, e convencións sociais. 

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do texto. 

 

EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso 

común relativos á organización textual. 

Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

frecuente, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións e opinións 

formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do 

seu interese, cando se lle fala con claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está disposto a 
repetir ou reformular o dito. 

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicarlle á comprensión do texto os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus significados xerais asociados. 

 

EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que participa, preguntas sinxelas sobre asuntos 

persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso  frecuente relativo a asuntos cotiáns e a 
aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir do 

contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se descoñecen 

EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 
interese artellados con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

Bloque 4. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de 

uso frecuente, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 

propios de cada tipo de texto. 

 

EsU. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social, se 

intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e se 

fan e aceptan ofrecementos e suxestións. 

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados 

xerais asociados 

 

EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de funcionamento e manexo de aparellos de 
uso cotián, así como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade básicas 

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro 

neutro ou informal, utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas 

EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa a os seus intereses 

ou afeccións. 
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básicas e os signos de puntuación máis frecuentes. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información e breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás. 

 
Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma o bastante comprensible, aínda que resulte 

evidente o acento estranxeiro, se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 

Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma simple en intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas  ou xestos simples para tomar ou manter a quenda de palabra, aínda que 

poidan darse desaxustes na adaptación ao interlocutor. 

 

EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación formal ou entrevista, achegando a 

información necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que poida 

pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita 

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados asociados. 

 

EsU. Apr. 5. Entende información específica esencial en páxinas Web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, sempre que poida releer 

as seccións difíciles 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

  

6. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

FARANSE DÚAS PROBAS POR TRIMESTRE QUE PERMITAN 

VALORAR AS CATRO COMPETENCIAS (COMPRENSIÓN E 

EXPRESIÓN ESCRITAS, COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAIS), A  

GRAMÁTICA, O  VOCABULARIO, A  FONÉTICA, A  PUNTUACIÓN, A  

CONXUGACIÓN, ETC. 

A nota do final do trimestre faráse da seguinte maneira: 

60% Comprensión escrita, expresión escrita, léxico, 

conxugación, gramática, etc 

20% Comprensión oral, expresión oral, lectura, cuestións, 

fonética, gramática, léxico, etc. 

20% Realización dos deberes, caderno, apuntes, actitude na 

aulas: respetar as indicacións do profesor/a; uso do francés 

esforzándose por mellorar; aproveitamento do tempo; respetar 

os turnos de palabra; saber consultar só o libro e o diccionario 

para resolver dúbidas; participación, etc. 

A nota de xuño será a media dos dous trimestres e teráse en 

conta a progresión d@ alumn@. 

 

Cualificación final 

 A cualificación  final será a  media dos dous trimestres  que se verá 

incrementada dun  máximo de 2 puntos, que dependerá do número de 

tarefas entregadas e do seu grao de consecución ( 4 graos, 0’25 cada un: 

non – non alcanzou o total- imprescindible-satisfactorio-moi satisfactorio) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Os mínimos dos estándares relacionados na programación para cada nivel 

serán o referente para o deseño dos exercicios da proba. 

• Será unha única proba e que constará de exercicios de expresión e 

comprensión escrita, de gramática e de vocabulario, similares ós das 

probas realizadas ó longo do curso escolar, agás o terceiro trimestre 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai ningún con esta materia pendente 
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7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso , reforzo, ampliación e recuperación  

consisten en exercicios básicos de comprensión e expresión escrita, 

gramatical e léxico 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O libro e o caderno de actividades, así coma exercicios en Word 

elaborados polo profesor. Tamén se facilitaran recursos  dixitais xa que 

todos teñen conectividade 

Materiais e recursos 
2º E.S.O. : Tous ensemble 2. Livre de l’élève et Cahier d’exercices. 

Editorial Vicens Vives – Chat Noir  

Ordenador 
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8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 O profesorado informará  ao alumnado a través do correo 

electrónico ( conta gsuite).  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

IES RIBEIRA DO LOURO  
 

      
IES RIBEIRA DO LOURO 
      
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA: 12 de maio 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 
52 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
10. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
12. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 52 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. CriU. Aval. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis 

importante en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos e artellados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos de temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo. 

 

EsU. Apr. 1. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e artellados de forma lenta e clara sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a 

aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 

EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese artellados con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos relativos á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais. 

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, os puntos principais ou a información máis importante do texto. 

 

EsU. Apr. 2. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso frecuente 

relativo a asuntos cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses ou estudos, e inferir do contexto e do contexto, con apoio visual, os significados de 
palabras e expresións que se descoñecen. 

 

EsU. Apr. 5. Identifica as ideas principais de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese artellados con lentitude e claridade, cando as imaxes constitúen gran parte da mensaxe. 

Bloque 1. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así como 
os seus significados xerais asociados 

EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal na que participa, preguntas sinxelas sobre asuntos 
persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de 

uso frecuente e de mecanismos sinxelos de cohesión e coherencia. 

Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información e opinións breves, sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

 

EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións de forma  sinxela 
e breve, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece  cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 

discute os pasos  que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

Bloque 3. CriU. Aval. Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados 

xerais asociados. 

 

EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de funcionamento e manexo de aparellos de 
uso cotián, así como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade básicas. 
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Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común e os seus significados asociados. 

EsU. Apr. 5. Entende información específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

 

 
Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer, condicións de vida e redonda, relacións interpersoais, e convencións 

sociais. 

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotiáns e a 

aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses ou estudos, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 

EsU. Apr. 3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu 

interese no contexto persoal ou educativo. 

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso 

común relativos á organización textual. 

Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

frecuente, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións e opinións 

formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do 
seu interese, cando se lle fala con claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o dito. 

Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións sociais, actuando coa 
suficiente 

propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes 

nos contextos respectivos. 

Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas e fórmulas para 
desenvolverse de forma suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, aínda que haxa que interromper o 

discurso para buscar palabras ou artellar expresións e para reparar a 

comunicación. 

EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento). 

Bloque 3. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos 

nun rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de 

aspectos concretos de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

 

EsU. Apr. 4. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos periodísticos moi breves en 

calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos constitúen gran parte da mensaxe. 
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Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital,  textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas habituais en situacións cotiás ou do propio interese, nun rexistro 

neutro ou informal, utilizando recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis frecuentes. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información e breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás. 

 

EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses 
ou afeccións. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma suficiente para que a mensaxe principal 

quede clara, os signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras ortográficas 

básicas (p. e. uso de maiúsculas e minúsculas), así como as convencións ortográficas 

frecuentes na redacción de textos moi breves en soporte dixital. 

 

EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, nos que fai comentarios  moi breves ou dá instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e 

normas de cortesía e de etiqueta máis  importantes. 

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións 

sociais, respectando as normas de cortesía e da etiqueta máis importantes nos contextos 

respectivos. 

Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos de uso máis 

habitual para organizar o texto escrito de forma sinxela. 

 

EsU. Apr. 4. Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente para solicitar información, e observando as 

convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de textos. 

 
 

 

 

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma  o bastante comprensible,  aínda que resulte 

evidente o acento estranxeiro, se cometan erros de pronunciación esporádicos, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións ou aclaracións. 

Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma simple en intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou manter a  quenda de palabra, aínda que 

poidan darse desaxustes na adaptación ao interlocutor. 

 

EsU. Apr. 4. Desenvólvese de forma simple nunha conversación formal ou entrevista, achegando a 

información necesaria, expresando de forma sinxela as súas opinións sobre temas habituais, e 

reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de forma lenta e clara, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e o bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 

ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe moi sinxela, nos que se dá, solicita e intercambia 

información sobre temas cotiáns e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal e educativo, aínda que se produzan interrupcións ou 

vacilacións, se fagan necesarias as pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e seleccionar expresións, e o interlocutor teña 

que solicitar que se lle repita ou reformule o dito. 

EsU. Apr. 1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas xerais ou 

relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se 

articulan clara e lentamente. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura moi simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos dos 

que se dispón, ou a reformulación ou explicación de elementos. 

Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións principais 

demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis frecuentes de ditas funcións e os patróns discursivos sinxelos 

de uso máis común para organizar o texto. 

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis frecuentes, así como patróns discursivos de uso 

común relativos á organización textual. 

Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

frecuente, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións e opinións 

formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do 

seu interese, cando se lle fala con claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o dito. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

 
  

10. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

FARANSE DÚAS PROBAS POR TRIMESTRE QUE 

PERMITAN VALORAR AS CATRO COMPETENCIAS 

(COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITAS, COMPRENSIÓN E 

EXPRESIÓN ORAIS), A  GRAMÁTICA, O  VOCABULARIO, A  

FONÉTICA, A  PUNTUACIÓN, A  CONXUGACIÓN, ETC. 

A nota do final do trimestre faráse da seguinte maneira: 

70% Comprensión escrita, expresión escrita, léxico, 

conxugación, gramática, etc 

20% Comprensión oral, expresión oral, lectura, 

cuestións, fonética, gramática, léxico, etc. 

10% Realización dos deberes, caderno, apuntes, 

actitude na aulas: respetar as indicacións do profesor/a; 

uso do francés esforzándose por mellorar; 

aproveitamento do tempo; respetar os turnos de palabra; 

saber consultar só o libro e o diccionario para resolver 

dúbidas; participación, etc. 

A nota de xuño será a media dos dous trimestres e teráse 

en conta a progresión d@ alumn@. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será media dos dous trimestres que se verá 

incrementada dun  máximo de 2 puntos, que dependerá do número de 

tarefas entregadas e do seu grao de consecución ( 4 graos, 0’25 cada un: 

non – non alcanzou o total- imprescindible-satisfactorio-moi satisfactorio) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Os mínimos dos estándares relacionados na programación para cada nivel 

serán o referente para o deseño dos exercicios da proba. 

• Será unha única proba e que constará de exercicios de expresión e 

comprensión escrita, de gramática e de vocabulario, similares ós das 

probas realizadas ó longo do curso escolar, agás o terceiro trimestre 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
Non hai ningún con esta materia pendente 
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11. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso , reforzo,  recuperación e ampliación 

consisten en exercicios básicos de comprensión e expresión escrita, 

gramatical e léxico 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O libro e o caderno de actividades, así coma exercicios en Word 

elaborados polo profesor. Tamén se facilitaran recursos  dixitais xa que 

todos teñen conectividade 

Materiais e recursos 
3º E.S.O. : Tous ensemble 3. Livre de l’élève et Cahier d’exercices. 

Editorial Vicens Vives – Chat Noir  

Ordenador 
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12. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará  ao alumnado a través do correo electrónico ( 

conta gsuite). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

IES RIBEIRA DO LOURO  
 

      
IES RIBEIRA DO LOURO 
      
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA:12 de maio de 2020 
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13. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos relativos á vida cotiá, condicións de vida e redonda, relacións interpersoais, 

comportamento, e convencións sociais. 

Bloque 1. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

 

EsU. Apr. 2. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, estudios e inferir do contexto 

e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico 

EsU. Apr. 5. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese artellados con lentitude e claridade, cando as imaxes vehiculan gran parte da mensaxe. 

Bloque 1. CriU. Aval. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus significados asociados. 

 

EsU. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal, ou entrevista na que participa, preguntas sobre 

asuntos persoais ou educativos, así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con eles, sempre 
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

Bloque 1. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización textual. 

Bloque 1. CriU. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

EsU. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións, puntos de 

vista e opinións formulados de forma simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, devagar e directamente e se o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o dito. 

Bloque 1. CriU. Aval. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos e artellados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e 

que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio 

campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións 

acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 

EsU. Apr. 1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e artellados de forma lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Bloque 2. CriU. Aval. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cuha linguaxe 

sinxela, nos que se dá, solicita e intercambia información sobre temas de importancia na vida 

cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal, educativo u ocupacional. 

Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir 

textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara.. 

EsU. Apr. 1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde preguntas breves 

e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido. 
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Bloque 2. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns destas funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de forma sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia 

con respecto ao contexto de comunicación. 

 
Bloque 2. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais, actuando coa debida propiedade e respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 

Bloque 2. CriU. Aval. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse 

de forma suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás. 

 

EsU. Apr. 2. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas. 

Bloque 2. CriU. Aval. Pronunciar e entoar de forma clara e intelixible, aínda que ás veces 

resulte evidente o acento estranxeiro, ou se cometan erros de pronunciación que non 

interrumpan a comunicación, e os interlocutores teñan que solicitar repeticións de vez en cando. 

Bloque 2. CriU. Aval. Interactuar de forma sinxela en intercambios  claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se 

dependa en gran medida da actuación do interlocutor. 

 

EsU. Apr. 4. Desnvólvese de forma simple pero suficiente nunha   conversación formal, reunión ou 

entrevista, achegando información relevante, expresando de forma sinxela as súas ideas sobre temas 

habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e 
reaccionando de forma simple ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 

se o necesita. 

Bloque 2. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de 

uso habitual, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa. 

Bloque 2. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e 

cotiás, aínda que en situacións menos correntes haxa que adaptar a mensaxe. 

 

EsU. Apr. 3. Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que establece contacto social, intercambia información e expresa de forma sinxela opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións 

ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto 

e do contexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

 

EsU. Apr. 3. Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu 

interese no contexto persoal ou educativo. 

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados. 

 

EsU. Apr. 1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de funcionamento e manexo de aparellos de 

uso cotián, así como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade básicas. 

Bloque 3. CriU. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
EsU. Apr. 4. Capta as ideas principais de textos periodísticos breves en calquera soporte e sobre temas 

xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos vehiculan gran parte da 
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comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

Bloque 3. CriU. Aval. Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común e os seus significados asociados. 

 

mensaxe. 

Bloque 3. CriU. Aval. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben 

estruturados escritos  nun rexistro formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de 

interese ou relevantes para os propios estudos e ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas 

e un léxico de uso común. 

 

EsU. Apr. 5. Entende información específica esencial en páxinas Web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese, sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

Bloque 3. CriU. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización textual. 

 

EsU. Apr. 2. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala dun mesmo, 

se describen persoas, obxectos e lugares; se narran acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan de forma sinxela sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 

propios de cada tipo de texto. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e aplicar, de forma adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, así como as 

convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 

 

EsU. Apr. 2. Escribe notas e mensaxes, nos que fai breves comentarios ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e 

normas de cortesía e da etiqueta. 

Bloque 4. CriU. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións 

sociais, respectando as normas de cortesía e da etiqueta máis importantes nos contextos 

respectivos. 

Bloque 4. CriU. Aval. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns destas funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto escrito de forma sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de comunicación. 

 

. Apr. 4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, solicitando ou dando a información requirida e observando as convencións formais e 
normas de cortesía básicas deste tipo de textos. 

Bloque 4. CriU. Aval. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro 

utilizando adecuadamente os recursos básicos  de cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas 

sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

Bloque 4. CriU. Aval. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

EsU. Apr. 1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, 
intereses ou afeccións. 
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información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e 

cotiás, aínda que en situacións menos correntes e sobre temas menos coñecidos haxa que 

adaptar a mensaxe. 

 

Bloque 4. CriU. Aval. Amosar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de 

uso frecuente, e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa. 

 

EsU. Apr. 3. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social; se 

intercambia información; se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias pesoais, se 
dan instrucións; se fan e aceptan ofrecementos e suxestións, e se expresan opinións de forma sinxela 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

 
  

14. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Faranse dúas probas por trimestre que permitan valorar as 

catro competencias (comprensión e expresión escritas, 

comprensión e expresión orais), a gramática, o vocabulario, a 

fonética, a puntuación, a conxugación, etc. 

A nota do final do trimestre faráse da seguinte maneira: 

70% Comprensión escrita, expresión escrita, léxico, 

conxugación, gramática, etc 

20% Comprensión oral, expresión oral, lectura, cuestións, 

fonética, gramática, léxico, etc. 

10% Realización dos deberes, caderno, apuntes, actitude na 

aulas: respetar as indicacións do profesor/a; uso do francés 

esforzándose por mellorar; aproveitamento do tempo; respetar 

os turnos de palabra; saber consultar só o libro e o diccionario 

para resolver dúbidas; participación, etc. 

A nota de xuño será a media dos dous trimestres e teráse en 

conta a progresión d@ alumn@. 

 

Cualificación final 

A cualificación final será media dos dous trimestres que se verá 

incrementada dun  máximo de 2 puntos, que dependerá do número de 

tarefas entregadas e do seu grao de consecución ( 4 graos, 0’25 cada un: 

non – non alcanzou o total- imprescindible-satisfactorio-moi satisfactorio) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Os mínimos dos estándares relacionados na programación para cada nivel 

serán o referente para o deseño dos exercicios da proba. 

• Será unha única proba e que constará de exercicios de expresión e 

comprensión escrita, de gramática e de vocabulario, similares ós das 

probas realizadas ó longo do curso escolar, agás o terceiro trimestre 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Non hai ningún con esta materia pendente 
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15. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso , reforzo,  recuperación e ampliación que 

consisten en exercicios básicos de comprensión e expresión escrita, 

gramatical e léxico 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O libro e o caderno de actividades, así coma exercicios en Word 

elaborados polo profesor. Tamén se facilitaran recursos  dixitais xa que 

todos teñen conectividade 

Materiais e recursos 
4º E.S.O. : Tous ensemble 4. Livre de l’élève et Cahier d’exercices. 

Editorial Vicens Vives – Chat Noir  

Ordenador 
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16. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará  ao alumnado a través do correo electrónico ( 

conta gsuite). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

IES RIBEIRA DO LOURO  
 

      
IES RIBEIRA DO LOURO 
      
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA: 12 de Maio de 2020 
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17. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1 Crit. Aval. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e 

os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de viva 

voz ou   por medios técnicos, claramente estruturados e artellados a unha velocidade lenta ou 

media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos de temas 

xerais, sobre     asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os 

propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen   a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

 

Est. Apr. 1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de mensaxes, gravadas ou de viva voz, que 

conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente estruturada (p. e. sobre como utilizar 

unha máquina ou dispositivo de uso cotián), sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir 
confirmación. 

Bloque 1 Crit. Aval. Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 

condicións  de vida e redonda, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da 

voz, contacto visual, proxémica), e convencións sociais (actitudes, valores). 

 

Est. Apr. 2. Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros educativos), e os puntos principais e información relevante cando 

se lle fala directamente en situacións menos habituais (p. e. se xorde algún problema mentres viaxa), 
sempre que poida volver escoitar o dito. 

Bloque 1 Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e ampliación da información (p. e. nova fronte a coñecida, 

ou exemplificación). 

Bloque 1 Crit. Aval. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

Est. Apr. 3. Comprende, nunha conversación informal na que participa, opinións xustificadas e claramente 

artelladas sobre diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal, así como a expresión de sentimentos sobre 
aspectos concretos de temas habituais ou de actualidade 

Bloque 1 Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e 

a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral, así 

como os seus significados asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para expresar interese). 

 

Est. Apr. 4. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información relevante 

de carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo, sempre que poida pedir que 

se lle repita, ou que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo. 

Bloque 1 Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

Est. Apr. 5. Distingue, con apoio visual ou escrito, o sentido xeral e as ideas máis importantes en 

presentacións ben estruturadas e de exposición lenta e clara sobre temas coñecidos ou do seu interese nos 

ámbitos persoal e educativo. 
Bloque 1 Crit. Aval. Recoñecer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de 

expresións de uso moi frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

 

Est. Apr. 6. Identifica os aspectos máis importantes de programas informativos, documentais e entrevistas 

en televisión, así como o esencial de anuncios publicitarios e programas de entretemento, cando o discurso 
está ben estruturado e artellado con claridade nunha variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe. 

Bloque 2 Crit. Aval. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por Est. Apr. 1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual (p. e. transparencias, 
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teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que se 

intercambian información e opinións, se xustifican brevemente os motivos de accións e plans, 

e se formulan hipóteses, aínda que se produzan pausas para planificar o que se vai dicir e en 

ocasións haxa que formular a mensaxe en termos máis sinxelos e repetir ou reelaborar o dito 

para axudar á comprensión do interlocutor. 

Bloque 2 Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 

recorrendo, entre outros, a procedementos como a reformulación, en termos máis sinxelos, do 

que se quere expresar cando non se dispón de estruturas ou léxico máis complexos en 

situacións comunicativas máis específicas. 

Bloque 2 Crit. Aval. Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de expoñentes comúns de ditas funcións e os patróns discursivos 

habituais para iniciar e concluír o texto adecuadamente, organizar a información de forma 

clara ou ampliala con exemplos. 

 

posters ou outro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos do seu interese, 

organizando a información básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e 

respondendo a preguntas sinxelas dos oíntes sobre o tema tratado. 

Bloque 2 Crit. Aval. Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e 

convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, axustando a 

mensaxe ao destinatario e ao propósito comunicativo, e amosando a propiedade e cortesía 

debidas. 

Bloque 2 Crit. Aval. Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita 

dificultade o fío do discurso, aínda que poidan producirse pausas para planificar o que se vai 

dicir e en ocasións haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para reformulala en termos 

máis sinxelos e máis claros para o interlocutor. 

 

Est. Apr. 2. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estancia noutros países por motivos persoais ou educativos (transporte, aloxamento, 

comidas, compras, estudos, relacións coas autoridades, saúde, lecer). 

Bloque 2 Crit. Aval. Amosar un bo control sobre estruturas sintácticas e discursivas de uso 

máis común na comunicación oral, seleccionando entre elas as máis apropiadas en función do 

propósito comunicativo, do contido da mensaxe e do interlocutor. 

Bloque 2 Crit. Aval. Coñecer e utilizar o léxico oral de uso máis común relativo a asuntos 

cotiáns e a aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e 

ocupacións,  e un repertorio limitado de expresións de uso frecuente na comunicación oral. 

 

Est. Apr. 3. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, sobre 

asuntos cotiáns, nas que intercambia información e expresa e xustifica opinións brevemente; narra e 

describe feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; 

expresa e xustifica sentimentos de forma sinxela, e describe con certo detalle aspectos concretos de temas 
de actualidade ou de interese persoal ou educativo. 

Bloque 2 Crit. Aval. Pronunciar e entoar os enunciados de forma clara e comprensible, aínda 

que ás veces resulte evidente o acento estranxeiro, ou se cometa algún erro de pronunciación 

que non interfira na comunicación. 

Bloque 2 Crit. Aval. Interactuar de forma sinxela pero efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando as fórmulas ou indicacións máis comúns para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que poida darse certo desaxuste na colaboración co interlocutor. 

Est. Apr. 4. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter académico ou ocupacional, sobre 

temas moi habituais nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos concretos, 

pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, formulando con sinxeleza e claridade os 

seus puntos de vista, e xustificando brevemente as súas accións, opinións e plans. 
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Bloque 3 Crit. Aval. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e 

a organización de estruturas sintácticas e discursivas de uso frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus significados asociados (p. e. unha estrutura interrogativa para 

expresar interese). 

 

Est. Apr. 1. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou de 

programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia na redonda pública e educativa. 

Bloque 3 Crit. Aval. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

 

Est. Apr. 2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicaciones de carácter 

público, institucional ou corporativo claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese 

persoal ou académico (p. e. sobre cursos, prácticas, ou bolsas). 

Bloque 3 Crit. Aval. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e ampliación da información (p. e. nova fronte a coñecida, 

ou exemplificación). 

 

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros online ou blogs, na 

que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian información e 

opinións sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Bloque 3 Crit. Aval. Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio 

limitado de fórmulas e expresións de uso frecuente na comunicación mediante textos escritos. 

 

Est. Apr. 4. Entende o suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional ou comercial sobre 

asuntos que poden xurdir mentres organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (p. e. confirmación ou 
cambio de reserva de billetes de avión ou aloxamento). 

Bloque 3 Crit. Aval. Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 

condicións de vida, e relacións interpersoais (en o ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), e convencións sociais (actitudes, valores), así como os aspectos culturais 

básicos que permitan comprender información    e ideas xerais presentes no texto. 

Bloque 3 Crit. Aval. Recoñecer as principais convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis 

específico (p. e. ©), e os seus significados asociados. 

 

Est. Apr. 5. Identifica a información máis importante en textos periodísticos en calquera soporte, breves e 

ben estruturados e que traten de temas xerais ou coñecidos, e capta as ideas principais de artigos 

divulgativos sinxelos sobre temas do seu interese. 

Bloque 3 Crit. Aval. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, en formato impreso ou en soporte dixital, ben estruturados e de curta ou 

media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos 

cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos ou ocupacións e que 

conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común. 

 

Est. Apr. 6. Entende información específica relevante en páxinas Web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas ou 

asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

Bloque 4 Crit. Aval. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e 

aspectos concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado de fórmulas e expresións de uso moi frecuente na 

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con información persoal, académica ou ocupacional (p. e. para 

participar nun campo arqueolóxico de verán). 
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comunicación por escrito. 

 
Bloque 4 Crit. Aval. Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato de uso 

moi frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, coa corrección suficiente para non dar 

lugar a serios malentendidos, aínda que poidan cometerse erros que non interrompan a 

comunicación. 

 

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte (p. e. en Twitter 
ou Facebook), nos que solicita e transmite información e opinións sinxelas, respectando as convencións e 

normas de cortesía e da etiqueta. 

Bloque 4 Crit. Aval. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves 

ou de extensión media, sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, nun 

rexistro formal, neutro ou informal, 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. 

 

Est. Apr. 3. Escribe, nun formato convencional, informes moi breves e sinxelos nos que dá información 

esencial sobre un tema académico, facendo breves descricións e narrando acontecementos seguindo unha 
estrutura esquemática. 

Bloque 4 Crit. Aval. Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións sociais nos 

ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, axustando a mensaxe, coa propiedade 

debida, ao destinatario e ao propósito comunicativo. 

Bloque 4 Crit. Aval. Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando 

un repertorio de expoñentes habituais de ditas funcións e os patróns discursivos de uso máis 

común para iniciar e concluír o texto, organizar a información de forma que resulte facilmente 

comprensible, ou ampliala con exemplos. 

 

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e 

sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias pasadas (p. e. unha viaxe); e intercambia 

información e opinións sobre temas concretos nas súas áreas de interese persoal ou educativo. 

Bloque 4 Crit. Aval. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 

elaborar textos escritos sinxelos de lonxitude breve ou media P.e. incorporando esquemas e 

expresións de textos modelo con funcións comunicativas similares ao texto que se quere 

producir. 

Bloque 4 Crit. Aval. Amosar un bo control sobre un repertorio de estruturas sintácticas e 

discursivas comúns suficiente para comunicarse de forma sinxela pero coa debida eficacia, 

seleccionando entre elas as máis apropiadas en función da mensaxe, o propósito 

comunicativo e o destinatario do texto. 

 

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un servizo, observando as convencións 

formais e normas de cortesía máis comúns neste tipo de textos. 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

18. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos :  O proceso avaliador realizarase a través 

de: 

1 A observación directa do alumnado, tendo en conta as súas actitudes 

de iniciativa e interese no traballo, a súa participación nos traballos 

en grupo ou de posta en común, os seus hábitos de traballo, os seus 

avances conceptuais. 

2 A supervisión do traballo dos alumnos, realizado na aula e fóra da 

mesma (deberes), obtendo información sobre a expresión escrita, 

comprensión e desenvolvemento das actividades e uso das fontes de 

información. 

3 A realización periódica de probas orais e escritas de diferente natureza 

nas que se avaliará o valor comunicativo (adecuación a situación 

comunicativa, xusteza da información, organización e coherencia 

do discurso oral e/ou escrito) e a calidade lingüística (corrección 

gramatical e lexical, pronunciación nas probas orais, presentación 

dos traballos escritos: ortografía, puntuación). 

 

 

Cualificación final 

SEGUNDA LINGUA -XUÑO 1º BTO 

Bloque 1. Comprensión oral 10% 

Bloque 2. Producción oral 15% 

Bloque 3. Comprensión escrita 10% 

Bloque 4. Producción escrita 15% 

Bloque 5. Coñecemento da lingua 50% 

 
A nota da avaliación final ordinaria en xuño obterase da media 

aritmética das notas obtidas na 1ª e na 2ª avaliación. Na 3ª avaliación 

valorarase a actitude, do traballo persoal cara a realización das tarefas 

online, obtendo como máximo 2 puntos ( por entrega e grao de 

consecución) 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Elaborarase a partir dos estándares mínimos esixibles nos bloques de: 

comprensión oral, comprensión escrita, producción escrita e coñecemento 

da lingua dos contidos relacionados en cada unha das unidades didácticas 

programadas. ( 1ª e 2ª avaliación) 

 

Alumnado de Non hai alumnado pendente 
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19. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso, reforzo e ampliación, son ante todo 

actividades de presentación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Libro do Alumno e da Alumna , Cadernos de Actividades, Recursos Didácticos Enderezos da 
Internet  xa que todos teñen conectividade 

Materiais e recursos C’est-à-dire A1. Livre de l’élève et Cahier d’exercices. Editorial Santillana 
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20. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado é a conta de Gsuite  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

IES RIBEIRA DO LOURO  
 

      
IES RIBEIRA DO LOURO 
      
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA: 12 de Maio de 2020 
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21. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interactuar en francés para coñecer aos compañeiros da clase 
reactivando coñecementos previos 

Realizar autoevaluación incicial 

Valorar a importancia da atención e concentración en escoitas de 

documentos orais. 

Desenvolver actitude positiva ante o traballo colaborativo 

(tarefa final). Comprender unha conversación entre colegas e 

unha emisión de radio Participar nunha conversa entre amigos 
Facer o retrato de alguén 
Comprender testemuñas nunha revista 

Comprender e redactar o retrato dunha persoa coñecida 

. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo 

ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre 

temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e 

menos habituais, sempre que poida expor preguntas para comprobar que 

comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre 

algúns detalles. 

-Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla 

ou conferencia que verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, 

sempre que o discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar 

(por exemplo, unha presentación sobre a organización da universidade 

noutros países). 

Saber contar un feito ou preguntar por un feito e solicitar ou dar 

precisións Saber manifestar inuietude 

Saber propor e solicitar axuda 

Saber solicitar unha cita, quedar con alguén 

Identificar nun texto as estruturas e formulacións que serven para 

determinados actos de fala. 

 

. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou da 

súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), 

cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara e 

estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

Saber describir e situar no pasado unha acción 

Ser quen de contar sucesos pasados 

Sabe rdar a súa opinión e facer unha 

apreciación Saber felicitar a alguén 

Saber utilizar o léxico e as estruturas sintácticas da unidade para 

enriquecer a súa producción oral e escrita 

Identificar os sosn vistos na unidade e relacionalos coas súas 

grafías Acadar os mínimos esixibles en comprensión e 

. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 

informal de certa duración entre dúas ou máis  persoas interlocutoras, que se 

produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

 

Produción de textos orais: expresión e interacción 

1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou 

por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
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expresión oral 

Acadar os mínimos esixibles en comprensión e expresión escrita 

Acadar os mínimos esixibles en coñecemento da lingua 

indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, 

indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre 

temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto 

das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos. 

Saber falar de transformacións, de cambios, de 

evolución Saber pedir consellos e facer 

ecomendacións 

Saber solicitar e dar precisións 

Saber expresar emocións e sentimentos 

Saber utilizar o léxico e as estruturas sintácticas da unidade para 

enriquecer a súa producción oral e escrita 

 

2.Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre 

unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se 

poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas 

principais estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a 

preguntas complementarias da audiencia formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

3.Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas 
de comunicación. 

 

 

 

Expresar emocións e sentimentos utilizando o modo 

subxuntivo. Compadecerse de alguén, consolalo e animalo 

Saber establecer comparacións 

Identificar os sons nasais e relacionalos coas grafías correspondentes 

 

Comprensión de textos escritos 

. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da lingua. 

. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso 

como dixital, información concreta para a resolución de tarefas da clase ou 

traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así 

como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas 

do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos 

informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en 
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foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre 

problemas e se explican con razoable precisión, e se describen de maneira 

clara e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans e 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu interese. 

Comprender emisións radiofónicas e artigos xornalísticos 

Identificar os sons nasais e relacionalos coas grafías correspondentes 

 

Produción de textos escritos: expresión e interacción 

. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por 

exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle 

suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos 

nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas accións, e 

ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre 

futuras liñas de actuación. 

Nas tarefas  de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, 

con cohesión  e adecuados  aos fins funcionais, con razoable corrección 

tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na presentación 

do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información 

relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, 

respectando as convencións e as normas de cortesía 

 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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22. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos :  O proceso avaliador realizarase a través 

de: 

1 A observación directa do alumnado, tendo en conta as súas actitudes 

de iniciativa e interese no traballo, a súa participación nos traballos 

en grupo ou de posta en común, os seus hábitos de traballo, os seus 

avances conceptuais. 

4 A supervisión do traballo dos alumnos, realizado na aula e fóra da 

mesma (deberes), obtendo información sobre a expresión escrita, 

comprensión e desenvolvemento das actividades e uso das fontes de 

información. 

5 A realización periódica de probas orais e escritas de diferente natureza 

nas que se avaliará o valor comunicativo (adecuación a situación 

comunicativa, xusteza da información, organización e coherencia 

do discurso oral e/ou escrito) e a calidade lingüística (corrección 

gramatical e lexical, pronunciación nas probas orais, presentación 

dos traballos escritos: ortografía, puntuación). 

 

Cualificación final 

SEGUNDA 
LINGUA -XUÑO 

2º BTO 

Bloque 1. 
Comprensión oral 

10% 

Bloque 2. 
Producción oral 

15% 

Bloque 3. 
Comprensión escrita 

10% 

Bloque 4. 
Producción escrita 

15% 

Bloque 5. 
Coñecemento da 
lingua 

50% 

 
A nota da avaliación final ordinaria en xuño obterase da media 

aritmética das notas obtidas na 1ª e na 2ª avaliación. Na 3ª avaliación 

valorarase a actitude, do traballo persoal cara a realización das tarefas 

online, obtendo como máximo 2 puntos ( por entrega e grao de 

consecución) 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Elaborarase a partir dos estándares mínimos esixibles nos bloques de: 

comprensión oral, comprensión escrita, producción escrita e coñecemento 

da lingua dos contidos relacionados en cada unha das unidades didácticas 

programadas. ( 1ª e 2ª avaliación) 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Non hai alumnado pendente 
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23. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
1.Actividades de repaso, reforzo e ampliación 
2. Modelos de EBAU 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O cahier d’exercices, e outros, así como páxinas de internet. 

Materiais e recursos 

2º BAC: C’est à dire A2. Livre de l’élève et Cahier d’exercices. Editorial 

Santillana 
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24. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


