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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles, procedementos e 
instrumentos de avaliación.

Segunda lingua estranxeira II (francés) 1º ESO

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos e procedementos de 
avaliación

B 1. Comprensión textos orais

B1.1.  Comprender  preguntas  e  informacións 
sinxelas  relativas  á  información  persoal  moi 
básica (nome, idade, gustos, etc.)

SLEB 1.1.  Comprende  preguntas  básicas  sobre  asuntos  persoais  ou  educativos 
(nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado 
e ben articulado, e se repita se o necesita.

CCL
CAA
CD

CCEC

Análise da producción do alumnado: 
-Realización de pequenos diálogos.
-Exercicios de escoita a partir de diferentes soportes 
audio e vídeo.

B1.2.  Usar  estratexias  básicas  de  comprensión 
do  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os 
puntos  e  as  ideas  principais,  ou  os  detalles 
relevantes do texto

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita familiaridade,  
e segue instrucións e consignas de aula.

CCL
CAA
CCEC

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi 
básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e 
de  necesidade  inmediata,  previamente 
traballados, relativas ao ámbito persoal

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha 
mesmo/a,  a familia,  a escola,  o tempo libre,  ou a descrición moi básica dunha 
persoa

CCL
CAA
CCEC

CD
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Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos e procedementos de 
avaliación

B.2 Produción de textos orais

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que 
se  cometan  erros  de  pronuncia  polos  que  as 
persoas  interlocutoras  teñan  que  solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 

SLEB2.1.  Amosa  unha  actitude  positiva  polo  uso  da  lingua  estranxeira  en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala.

CCL
CAA
CD

CCEC

-Análise de producións do alumnado:
Realización de pequenos diálogos sós, en parella 
ou coa profesora. 
-Pequena presentación dunha persoa/heroe.

B2.4.  Dar  e  obter  información  sobre  datos 
básicos  persoais  (idade,  lugar  de  residencia, 
familia, orixe, gustos, posesións, etc.), utilizando 
un  repertorio  moi  básico  de  expresións  moi 
sinxelas e habituais sobre estes datos.

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas 
que  establece  contacto  social  elemental,  intercambia  información  moi  básica, 
manifesta os seus gustos.

CCL
CAA

CCEC

SLEB2.5. Preséntase, dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e 
sobre gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas 
moi básicas

CCL
CAA

CCEC

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos e procedementos de 
avaliación

B3. Comprensión de textos escritos

B3.2.  Seguir  instrucións básicas  e  comprender 
avisos,  obrigas  e  prohibicións  moi  sinxelas  e 
predicibles, e traballadas previamente.

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

CCL
CAA

CCEC

Anális-e de producións do alumnado:
Extraer a idea principal de textos sinxelos.
Contestar preguntas de resposta breve.
-Exercicios de comprensión sobre un documento 
(catálogos, horarios,etc.)B3.3.  Comprender  información  relevante  e 

previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados,  con  conectores  moi  básicos  e 
relativos a temas da propia experiencia. 

SLEB3.3.  Comprende  información básica e  sinxela  de correspondencia  persoal 
breve  na  que  se  fala  de  si  mesmo/a  e  sobre  gustos,  preferencias  e  intereses 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade.

CCL
CAA

CCEC

B3.4. Comprender textos propios de situacións 
cotiás próximas, como invitacións, felicitacións, 
notas, avisos, 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en 
material informativo sinxelo.

CCL
CAA

CCEC
CD
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Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos e procedementos de 
avaliación

B 4. Produción de textos escritos

B4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos 
que se solicite información persoal. 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, 
gustos, etc.).

CCL
CAA

CCEC
CD

-Análise de producións do alumnado:
Escribir  un  texto/diálogo  a  partir  dun  modelo 
traballado na clase reutilizando as estruturas e o 
léxico adquirido.
Completar unha ficha de inscripción baseada en 
documentos reais.
Elaborar  unha  tarxeta  de  invitación  do  seu 
cumpreanos, escribir un “mél” a un amig@

B4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi 
breves  con  información,  instrucións  e 
indicacións  moi  básicas  relacionadas  con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade.

SLEB4.4. Escribe mensaxes ou correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación 
limpa e ordenada.

CCL
CAA

CCEC
CD

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos e procedementos de 
avaliación

B5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingue

B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de  textos  orais  e  escritos  os  coñecementos 
socioculturais  e  sociolingüísticos  adquiridos 
relativos  a  relacións  interpersoais, 
comportamento  e  convencións  sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas 
nos contextos respectivos.

SLEB5.1.  Produce  con  suficiente  intelixibilidade  léxico  escrito  e  oral  básico 
relativo  aos  seguintes  campos  semánticos:  saúdos,  colexio  (  materias,  etc.),  o 
corpo,  adxectivos,  descrición  física,  obxectos  persoais,  familia,  días,  meses, 
estacións, números 1-30, lecer e deporte.

CCL
CAA

CCEC
CD

-Análise de producións do alumnado:
Realización  de  pequenos  diálogos 
profesor/alumn@,
alumn@/alumn@  empregando  fórmulas  de 
“politesse” propias da lingua.
Elaborar un cartel/invitación para unha festa.

B5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións 
ortográficas,  tipográficas  e  de  puntuación,  con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar.

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

CCL
CAA

CCEC
CD

B5.4.  Producir  textos  e  inferir  o  significado 
probable de palabras ou frases que descoñece a 
partir  das  experiencias  e  os  coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 

SLEB5.4.  Comprende e  comunica o propósito  solicitado na tarefa  ou ligado a 
situacións  de  necesidade  inmediata  da  aula.  Así,  é  capaz  de  pedir  ou  dar 
información sobre datos persoais utilizando adecuadamente o léxico necesario e as 
estruturas  sintáctico-discursivas  seguintes:  Expresión  de  relacións  lóxicas: 
conxunción (et); disxunción (ou); oposición (mais); causa (parce que).
Relacións  temporais  (avant,  après).  Exclamación  (Oh  là  là!  On  y  va!)  ; 

CCL
CCEC
CSC
CAA
CD
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interxección (oui!, non!).
Negación  (ne/n’...pas).  Interrogación  (qui  est-ce  ?,  qu’est-ce  que  c’est?,  quoi, 
quand,  comment,  pourquoi,  où; réponses (p. ex. oui, non);  est-ce que?; adjectif 
interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?).
Expresión do tempo: presente.
Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent).
Petición (pouvoir :  est-ce que je peux...  ?);  intención/desexo (vouloir);  cortesía 
(distinction tu/vous).
Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. articles 
définis,
indéfinis, noms, pronoms personnels sujet, pronoms toniques); ospresentativos (ex. 
c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos posesivos); a existencia (ex. il y a, il n’y 
a pas); a cualidade (xénero e número dos adxectivos regulares).
Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras. 
Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays (en/au + 
pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction.
Expresión  do  tempo:  puntual  (l’heure,  moments  du  jour  (le  matin,  le  soir))  ;  
indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de... à); secuenciación (à partir de + 
heure); frecuencia (d’habitude).
SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis,  etc.),  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos  elementos 
transversais,  evitando  estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. A cualificación do traballo do alumnado anterior á suspensión das actividades lectivas será a media entre as notas 
         da primeira e a segunda avaliación.

2.2. Para a cualificación final ordinaria do mes de xuño. 

As  actividades  realizadas  na  terceira  avaliación  poderán  mellorar  a  cualificación  media  obtida  nos  dous  primeiros 
trimestres, antes da suspensión das actividades lectivas presenciais, como máximo dous puntos.

  Alumnado aprobado antes da interrupción da actividade lectiva presencial. 

 Cualificarase o seu traballo na 3ª avaliación ( ata un máximo de 2 puntos) e sumarase á nota da media das dúas primeiras 
avaliacións, sendo o resultado máximo un 10.

Alumnado suspenso antes da interrupción da actividade lectiva presencial.

 Cualificarase o seu traballo de recuperación . De resultar aprobado (deberá chegar á nota mínima, un 5) poderá optar a 
mellorar a nota media ( ata un máximo de 1 punto) realizando as tarefas de repaso/reforzo  da 3ª avaliación.
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2.3. Para cualificar a terceira avaliación  seguiranse os seguintes criterios:

  Alumnado aprobado antes da interrupción da actividade lectiva presencial

Procedementos e instrumentos de avaliación Observacións Ponderación
 Actividades/tarefas de comprensión/expresión oral e/ou escrita

Análise de produción do alumnado:
 Realización e entrega de exercicios (gramaticais, comprensión,etc.), redaccións,
 resumos,audios, diálogos,textos, correos, presentacións, investigacións.

- A nota deste apartado 
será a media das 
cualificacións obtidas 
nas distintas 
actividades/tarefas. 

100%

 Alumnado suspenso antes da interrupción da actividade lectiva presencial

 Actividades/ tarefas de comprensión/expresión escrita.
Análise de produción do alumnado:
Realización e entrega dos exercicios (gramaticais, comprensión) e das redaccións 
propostas para a recuperación.

- A nota deste apartado 
será a media 
ponderada das 
cualificacións obtidas 
nas distintas 
actividades/tarefas. 

40% 
Exercicios

60% 
Redacción/

Expresión escrita
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2.4. Actividades/tarefas de repaso , reforzo, ampliación e de recuperación.

  Alumnado aprobado antes da interrupción da actividade lectiva presencial.
 
 Non terán que facer as actividades de recuperación, pero si as de repaso, reforzo e ampliación para poder mellorar a súa     
cualificación    final.

   Alumnado suspenso antes da interrupción da actividade lectiva presencial.

      Terán que realizar as actividades/tarefas de recuperación, nas  que deberán obter unha cualificación de 5, para poder aprobar o curso.

                              Para poder mellorar a súa cualificación final terán que realizar as actividades de reforzo, repaso da 3ª avaliación.

                     
                         2.5. Para a cualificación final extraordinaria do mes de setembro.

Os alumnos que non superen  a  materia  na  avaliación  ordinaria  do mes de  xuño realizarán  unha proba  escrita  ou telemática  ,  
dependendo das circusntancias  sanitarias, no mes de setembro, nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 1 a 10 para o nivel de ESO e  
Bacharelato.

      A proba de setembro versará sobre os contidos mínimos mencionados no punto 1 desta addenda e que fan referencia ao visto na 1ª e 

                             2ª avaliación. Considerarase superada a materia cando se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e no seu caso, ampliación).

 A metodoloxía didáctica  será o máis activa e participativa posible, de xeito tal que permita ao alumnado implicarse nas tarefas que deben realizar,  
utilizando procedementos variados que resulten  dinámicos e áxiles. Terán  en conta o que xa saben para servir de apoio e reforzar e ampliar. 

Animará á reflexión, á dedución de conclusións a partires de observacións ou de exploracións. Utilizarán técnicas e soportes variados que permiten á 
vez o desenvolvemento da capacidade crítica e creativa, e o da motivación. 

Favorecerá a autoavaliación como ferramenta para poñer de relevo a realidade e xulgala obxectivamente.  

Durante o terceiro trimeste,  sen clases presenciais,   desenvolveranse actividades  de recuperación, repaso,  reforzo e no seu caso,  ampliación das 
aprendizaxes anteriores  que resulten necesarias para todo ou parte do  alumnado. A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles 
obxectivos  e  competencias  clave  máis  necesarios  para  a  adecuada  progresión  do  alumnado  e   que  para  a  súa  asimilación  requiran  a  mínima  
intervención docente. Farase especial fincapé nas competencias lingüísticas, dixital, aprender a aprender tentando tamén de desenrolar as competencias 
de conciencia e expresións culturais e a de conciencia e expresións sociais. Fundamentalmente serán actividades de comprensión/expresión escrita, 
comprensión /expresión oral, exercicios gramaticais, produción de textos escritos, etc., adaptadas a cada nivel.

O medio de comunicación e de relación co alumnado no proceso de acompañamento na aprendizaxe será a aula virtual do centro, Edixgal e /ou  o 
blog Pratiquons le français. Na aula virtual e no blog estarán os recursos que precise o alumnado para facilitar a aprendizaxe por canles virtuais, así 
mesmo especificaranse que actividades son de reforzo,repaso e ampliación e cales de recuperación. O traballo será semanal e estará secuenciado en 
sesións, algunhas das actividades ou tarefas serán recollidas polas docentes a través da aula virtual e serán supervisadas e/ou corrixidas.

As docentes estarán en comunicación co alumnado na aula virtual ( aula moodle virtual do centro, EDIXGAL) e/ou o blog Pratiquons le français, así 
coma a través da mensaxería, dos foros ,  e mesmo o teléfono, se fora necesario para solucionar as dúbidas do alumnado. 
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Os materiais e recursos que se utilicen serán:

 Aula virtual (EDIXGAL).
 Aula virtual do centro ( moodle)
 Blog Pratiquons le français
 Libro do alumno:

Facile1

 Material elaborado e proporcionado polas docentes (fotocopias, fichas).
 Recursos con actividades de recuperación, reforzo, repaso e ampliación.
 Vídeos e recursos TIC serán tamén empregados.

4. Información e publicidade

Esta modificación da programación didáctica do curso 2019-20 será publicada na páxina web do centro (Departamento de francés). O alumnado será  
informado, tamén, a través das aulas virtuais e o blog de onde poden atopar a información.
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