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

Segunda lingua estranxeira II (francés) 2º Bacharelato

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos de avaliación

B 1. Comprensión textos orais

B1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas  para  a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.

SLEB1.1.  Persevera  no  seu  proceso  de  comprensión, 
axustándoo  ás  necesidades  da  tarefa  (de  comprensión 
global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso, 
facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc...), e inferindo o que non se comprende e o que non se 
coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
doutras linguas.

CCL
CAA
CSC

CCEC

-Análise de producións do alumnado:
Contestar  preguntas  de  opción  múltiple  ou  de 
resposta única.
Realización de exercicios.

B1.2.  Identificar  o  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de 
lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e  articulados a  unha velocidade media,  nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos 
ou  abstractos  de  temas  xerais,  sobre  asuntos  cotiáns  en  situacións 
correntes  ou  menos  habituais,  ou  sobre  os  propios  intereses  nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre 
que as  condicións  acústicas  non  distorsionen a  mensaxe  e  se  poida 
volver escoitar o dito.

SLEB1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles 
salientables  de  mensaxes  gravadas  ou  de  viva  voz, 
claramente  articuladas,  que  conteñan  instrucións, 
indicacións ou outra información, sempre que poida volver 
escoitar o dito ou pedir confirmación.

CCL
CAA
CSC

CCEC
CD

B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situacións 
comúns, aínda que poidan necesitar unha xestión ou transacción menos 
habitual  (explicacións a  unha reclamación,  cancelación  dun servizo, 
etc.)  que  impliquen  a  solicitude  de  datos,  realización  de  accións, 
formas de pagamento, etc.), sempre que lle poidan repetir o dito.

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista 
na  que  participa,  información  relevante  e  detalles  sobre 
asuntos  prácticos  relativos  a  actividades  académicas  ou 
ocupacionais  de  carácter  habitual  e  predicible  (datos 
persoais,  formación,  gustos,  intereses  e  expectativas  ou 
plans de futuro), sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

CCL
CAA
CSC

CCEC

 -Análise de producións do alumnado:
Comprensión de entrevistas e/ou conversas.

B1.4.  Comprender  o  esencial  en  conversas  sinxelas,  sobre 
argumentacións básicas, puntos de vista e opinións relativos a temas 

SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás  e  estruturadas  (por  exemplo:  tendas,  hoteis, 

CCL
CAA

-Análise de producións do alumnado:
Exercicios de escoita.
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frecuentes  do  ámbito  persoal  ou  público,  suposicións  e  hipóteses, 
sensacións e sentimentos básicos, claramente estruturados e articulados 
a  unha  velocidade  lenta  ou  media,  e  se  a  persoa  interlocutora  está 
disposta a repetir ou reformular o dito.

restaurantes, transportes e centros educativos). CSC
CCEC

Contestar preguntas sobre un documento oral.

LEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na 
que  participa,  explicacións  ou  xustificacións  básicas  de 
puntos  de  vista  e  opinións,  sobre  diversos  asuntos  de 
interese persoal,  cotiáns,  articulados de maneira clara,  así 
como  a  formulación  de  hipóteses  e  a  expresión  de 
sentimentos.

CCL
CAA
CSC
CCE

-Análise de producións do alumnado:
Exercicios de escoita.
Realización de conversas informais.
Discriminar as ideas principais.
Identificar  ou  ordenar  imaxes  relacionadas  co 
documento.

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave Instrumentos de avaliación

B.2 Produción de textos orais

B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir  textos  orais  breves  ou  de  lonxitude 
media,  aínda  que  poidan  producirse  pausas, 
vacilacións ocasionais ou reformulacións do que 
se quere expresar en situacións menos habituais 
ou en intervencións máis longas.

SLEB2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, utilizando 
a  maioría  das  veces  a  lingua  estranxeira,  producindo  mensaxes  adecuadas  ás  
situacións de  comunicación  reais  ou  simuladas,  e  colaborando para  entender  e 
facerse entender.

CCL
CAA
CSC

CCEC

-Análise de producións do alumnado:
Exposicións orais
Participación activa na producción de situacións 
comunicativas.
Realización de exercicios de interacción

B2.2.  Interactuar,  en  situacións  reais  ou 
simuladas, con eficacia suficiente para narrar e 
describir  experiencias,  acontecementos, 
sentimentos, reaccións, desexos e aspiracións e 
plans ou proxectos; e intercambiar información 
pouco  complexa,  pedir  e  dar  indicacións  ou 
instrucións sinxelas con certo detalle, xustificar 
brevemente opinións e puntos de vista; formular 
hipóteses e facer suxestións, e expresarse sobre 
temas algo abstractos, como películas, música.

SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual, sobre aspectos concretos de temas académicos ou 
ocupacionais
do  seu  interese,  organizando  a  información  básica  de  maneira  coherente,  
explicando  as  ideas  principais  brevemente  e  con  claridade,  e  respondendo  a 
preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media.

CCL
CAA
CSC

CCEC
CD

-Análise de producións do alumnado:
Exposicións orais
Participación activa na producción de situacións 
comunicativas.
Realización de exercicios de interacción

B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz, 
con pronuncia clara e intelixible, información en 
situacións  de  comunicacióalumnado  e  menos 
habituais,  pero  predicibles,  nas  que  teña  que 
expresar  o  acordo,  o  desacordo,  o  interese,  a 
posibilidade  e  a  imposibilidade,  usando  un 

SLEB2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversas  informais  cara  a  cara  sobre 
asuntos  cotiáns  nas  que  intercambia  información  e  se  expresa  e  xustifica 
brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o 

CCL
CAA
CSC

CCEC
CD

-Análise de producións do alumnado:
Exposicións orais
Participación activa na producción de situacións 
comunicativas.
Realización de exercicios de interacción
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repertorio  de  expresións  frecuentes  no  ámbito 
público  (doenzas,  pequenas  reclamacións, 
menús alternativos, accidentes, etc.), así como a 
expresión básica dos sentimentos e os intereses 
persoais,  tales  como  satisfacción,  desgusto, 
admiración e sorpresa.

cine, a literatura ou os temas de actualidade.

B2.4.  Producir  textos  de  extensión  breve  ou 
media  por  distintos  medios  técnicos,  nun 
rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situación e utilizando 
as  estratexias  necesarias  para  iniciar,  manter  e 
facer progresar a comunicación.

SLEB2.4.  Desenvólvese  adecuadamente  e  utiliza  estratexias  de  comunicación 
lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, en situacións cotiás e menos 
habituais  que  poden  xurdir  durante  unha  viaxe  ou  estadía  noutros  países  por 
motivos persoais,  educativos ou ocupacionais (transporte,  aloxamento,  comidas, 
compras, estudos, traballo, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información e 
axuda.

CCL
CAA
CSC

CCEC

-Análise de producións do alumnado:
Exposicións orais
Participación activa na producción de situacións 
comunicativas.
Realización de exercicios de interacción

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos de avaliación

B3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes,  a 
títulos  e  outras  informacións  visuais,  e  aos 
coñecementos  previos  sobre  o  tema  ou  a 
situación  de  comunicación,  e  aos  transferidos 
desde  as  linguas  que  coñece),  identificando  a 
información  máis  importante  e  deducindo  o 
significado  de  palabras  e  das  expresións  non 
coñecidas. 

SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en 
textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, ben estruturados e 
de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de  
artigos divulgativos sinxelos,  e identifica as conclusións principais en textos de 
carácter  claramente argumentativo,  adecuados ao seu nivel escolar,  sempre que 
poida reler as seccións difíciles.

CCL
CAA
CSC

CCEC
CD

-Análise de producións do alumnado:
Exercicios  de  comprensión  de  diferentes 
documentos  (textos  xornalísticos,  artigos 
divulgativos, blogs.…)
Consulta  de  diccionarios,  búsqueda  de 
información.

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas de 
carácter público, institucional ou corporativo

SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de 
anuncios  e  comunicacións  de  carácter  público  institucional  claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, académico.

CCL
CD

-Análise de producións do alumnado:
Localizar  información  concreta  nos  textos 
(instrucións, normas...).

B3.3.  Comprender  información  relevante  en 
textos do seu interese, descritivos ou narrativos, 
de certa lonxitude e ben estruturados, nos que se 
informa  de  acontecementos,  se  describen 
accións,  persoas,  obxectos  e  lugares,  e  se 
manifestan  opinións,  crenzas  ou  valores  con 
expresións sinxelas.

SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter 
dos personaxes e as súas relacións, e as
características do lugar e o tempo en que se desenvolven.

CCL
CCEC
CAA
CSC

-Análise de producións do alumnado:
Contestar preguntas de opción múltiple ou única.
Exercicios/actividades de comprensión escrita.
Consulta  de  diccionarios,  búsqueda  de 
información.

B3.4.  Comprender  en  textos  formais  un SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter CCL -Análise de producións do alumnado:

IES San Paio. Departamento Francés. Adaptación da pogramación didáctica.

2º Bacharelato. Curso escolar 2019/20.                                                         5



repertorio  básico  de  expresións  fixas  para 
rexeitar (agradecendo ou xustificando), acceder 
(con  reservas  ou  condicións);  expresar 
posibilidade, imposibilidade ou obriga de facer 
algo;  conceder  e  denegar  (con  ou  sen 
obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a 
facer algo.

dos personaxes e as súas relacións, e as
características do lugar e o tempo en que se desenvolven.

CCEC
CAA
CSC

Contestar preguntas de opción múltiple ou única.
Exercicios/actividades de comprensión escrita.
Consulta  de  diccionarios,  búsqueda  de 
información.

B3.5.  Identificar  a  información  esencial,  os 
puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos,  tanto  en  formato  impreso  como  en 
soporte dixital, breves ou de lonxitude media e 
ben  estruturados,  escritos  nun  rexistro  formal, 
informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns 
ou  menos  habituais,  de  temas  de  interese  ou 
relevantes para os propios estudos, a ocupación 
ou  o  traballo,  e  que  conteñan  estruturas  e  un 
léxico  de  uso  común,  tanto  de  carácter  xeral 
como máis específico

SLEB3.5.  Comprende  correspondencia  persoal,  en  calquera  soporte,  na  que  se 
describen feitos e experiencias, impresións e sentimentos; nas que se narran feitos 
e  experiencias,  e  se  intercambian información,  ideas e  opinións sobre aspectos 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, correos electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo,  
se se lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro).
SLEB3.7.  Entende  información  específica  importante  en  páxinas  web e  outros 
materiais de referencia ou consulta claramente estruturados, que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre temas 
relativos a  súa especialidade ou cos seus intereses.

CCL
CD

CAA
CCEC

-Análise de producións do alumnado:
Probas  de  comprensión  de  diferentes 
documentos (cartas, mails..)
Contestar preguntas de opción múltiple ou única.
Exercicios/actividades de comprensión escrita.
Consulta  de  diccionarios,  búsqueda  de 
información.
Localizar  información  concreta  co  fin  de 
completar fichas.

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos de avaliación

B 4. Produción de textos escritos

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicarar estratexias 
máis  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos 
sinxelos de lonxitude breve ou media (elección 
da  persoa  destinataria,  finalidade  do  escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do 
texto e versión final), incorporando esquemas e 
expresións  de  textos  modelo  con  funcións 
comunicativas  similares  ao  texto  que  se  quere 
producir.

SLEB4.1.  Escribe  correspondencia  persoal,  describe  experiencias,  narra  feitos 
relacionados  co  seu  ámbito  de  interese,  actividades  e  experiencias  pasadas  e  
intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles.

CCL
CD

CAA

-Análise de producións do alumnado:
Exercicios/actividades   de  expresión  escrita 
(Produción de cartas, mails, narracións,etc.)
Cumprimentar un cuestionario.
Redacción de notas, mensaxes…
Exercicios/actividades   de  expresión   escrita: 
redactar  un  pequeno  informe,  texto  (breve, 
medio, etc.), resumen.

B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación.

SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica 
ou laboral (nivel de estudos, materias que cursa, preferencias, etc.),

CCL
CD

CAA

B4.3.  Escribir  mensaxes  breves,  en  calquera 
soporte,  con  información,  instrucións  e 
indicacións  básicas  e  opinións  sinxelas, 

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves nos que solicita 
e transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando as convencións e as normas de cortesía

CCL
CD

CAA
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destacando os aspectos que resulten importantes 
ou do seu interese para o tema que se trate.

B4.5.  Escribir,  en  papel  ou  en  soporte 
electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de 
interese  persoal,  ou  asuntos  cotiáns  ou  menos 
habituais,  nun  rexistro  formal,  neutro  ou 
informal, utilizando adecuadamente os recursos 
de  cohesión,  as  convencións  ortográficas  e  os 
signos de puntuación máis comúns, e amosando 
un control razoable de expresións e estruturas, e 
un  léxico  de  uso  frecuente,  tanto  de  carácter 
xeral  como  máis  específico  dentro  da  propia 
área de especialización ou de interese.

SLEB4.4. Escribe textos, correspondencia nun rexistro formal básicao respectando 
as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada do texto.
SLEB4.5.  Escribe,  nun  formato  convencional,  informes  expositivos  breves  e 
sinxelos, atendendo á súa estrutura básica e particularidades sintáctico-discursivas 
elementais, nos que dá información esencial sobre un tema educativo, ocupacional 
ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións. 

CCL
CCSC

CD
CCEC

Criterios se avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave

Instrumentos de avaliación

B5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingue

B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e 
coa suficiente fluidez para facerse entender

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

CCL
CCEC
CSC
CAA

-Análise de producións do alumnado:
Exercicios  de expresión oral e escrita.
Traballos solicitados durante o curso.
Traballos  e/ou  proxectos  realizados  durante  o 
curso.

B5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións 
ortográficas,  de  puntuación e  de formato  máis 
frecuentes con razoable corrección de modo que 
se comprenda a mensaxe, aínda que pode darse 
algunha  influencia  da  primeira  ou  doutras 
linguas; e saber manexar os recursos básicos de 
procesamento  de  textos  para  corrixir  os  erros 
ortográficos  dos  textos  que  se  producen  en 
formato electrónico, e adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de textos en Internet.

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e 
amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que poidan existir, adecuando 
a súa produción ás convencións sociolingüísticas da lingua meta..

B5.3. Utilizar, para a comprensión e a produción 
de  textos  orais  e  escritos,  os  coñecementos 
socioculturais  e  sociolingüísticos  adquiridos 
relativos  á  vida  cotiá,  condicións  de  vida  , 

SLEB5.5.  Comprende e  comunica o propósito  solicitado na tarefa  ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información, organizar 
unha tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios,  propios do seu nivel escolar,  suficientes para comunicar con 

CCL
CCEC
CSC
CAA
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relacións interpersoais e convencións sociais, así 
como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender  e  expresar  adecuadamente 
información e ideas presentes nos textos.

eficacia.  Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción;  disxunción; 
oposición/concesión;  finalidade;  comparación;  consecuencia;  condición;  estilo 
indirecto. Relacións temporais (alors que, tandis que). Exclamación. Negación (pas 
du tout).  Interrogación (Question rapportée,  ex:  Il  me demande à  quelle  heure  
commence le film?). Expresión do tempo: presente, pasado e futuro. Expresión do 
aspecto:  puntual,  durativo  e  habitual.  Expresión  da  modalidade:  factualidade; 
capacidade;  posibilidade/probabilidade; necesidade;  obriga/prohibición;  permiso; 
intención/desexo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait 
que  +  Subj.);  voix  passive;  condicional;  cortesía.  Expresión  da  existencia: 
presentativos;  a  entidade  (artigos,  sustantivos,  pronomes persoais,  adxectivos  e 
pronomes  demostrativos;  pronomes  persoais  OD  e  OI,  "en",  "y";  a  posesión 
(pronomes posesivos). Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, 
le double, le triple…, artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do  
grao.  Expresión do espazo (prépositions et  adverbes de lieu,  position,  distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination).  Expresión  do  tempo:  puntual, 
indicacións de tempo, duración (toujours), secuenciación (pour conclure, comme 
conclusion), simultaneidade e frecuencia. Expresión do modo (Adv. de manière en 
-emment, -amment, ainsi).

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

B5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións 
requiridas polo propósito comunicativo,así como 
patróns  discursivos  habituais  para  iniciar  e 
concluir  o  texto  adecuadamente,  organizar  a 
información  de  xeito  claro,  ampliala  con 
exemplos ou resumila.

B5.7.  Coñecer  e  utilizar  léxico  escrito  de  uso 
común relativo a asuntos cos e a temas xerais ou 
relacionados  cos  propios  intereses  e  un 
repertorio limitado de expresións e modismos de 
uso frecuente.
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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
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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 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 aquelas 
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, 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), 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 do centro ( moodle)
 Libro do alumno:

C’est à dire B1

 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  de onde poden atopar a información.

IES San Paio. Departamento Francés. Adaptación da pogramación didáctica.

2º Bacharelato. Curso escolar 2019/20.                                                         13


