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Segunda lingua extranxeira (francés) 2º ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave

Instrumentos de avaliación

Bloque 1.Comprensión de textos orais

B1.1.Comprende preguntas e descricións básicas 
referidas a temas persoais e educativos ( descrición 
física, do carácter ,dos gustos, da profesión, da 
nacionalidade,da familia, etc) e as instrucións e 
peticións elementais relativas ao comportamento e 
actividades na aula. 
 
B1.3.Comprende mensaxes orais sinxelas e básicas 
referidas a peticións, desexos, indicacións dunha 
dirección, expresións para ir à compra, partes do tempo 
meteorolóxico, situacións habituais de comunicación.

B1.4. Comprende conversas básicas e breves sobre 
temas cotiáns habituais relativos ao ámbito persoal e 
público  ( temas familiares, da escola, do tempo libre, de 
indicar un camiño ou o propio enderezo, de facer unha 
compra,ou de falar do tempo que fai). 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos (información básica de 
carácter persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi 
coñecidos, etc.).

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas (datas, prezos, lugares da cidade, etc.) 

SLEB1.3. Comprende a información máis salientable de textos 
orais  de medios audiovisuais ou de internet, breves como 
instrucións e comunicados, léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais.

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

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

As probas consistirían en:

-Análise da comprensión do alumnado a través de 
exercicios de escoita baseados en diferentes soportes 
audio e vídeo, claros e concisos.

-Cuestionarios varios, tipo verdadeiro/falso, resposta 
múltiple a elexir, recheo de ocos dos textos escoitados, 
ou preguntas específicas.
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Segunda lingua extranxeira (francés) 2º ESO

 Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave

Instrumentos de avaliación

Bloque 2.Produción de textos orais

B2.1. Expresa as  mensaxes con claridade e coherencia 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 
texto memorizados e traballados na clase.

B2.2.Interactúa , utilizando fórmulas básicas relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos, presentacións, bos 
desexos, peticións.

B2.3. Participa en modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación: chegada e 
saída do centro docente, conversa telefónica, 
compravenda, parte do tempo meteorolóxico, 
indicacións de enderezos, en conversas básicas.

B2.4.Da e obtén información sobre datos básicos 
persoais e bens e servizos elementais, utilizando un 
repertorio básico de expresións sinxelas.

SLEB2.2. Utiliza  as formas de cortesía máis sinxelas e habituais 
relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións, e  
preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi 
comúns da vida social diaria e do tempo libre, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.

SLEB2.3. Desenvólvese  en situacións moi habituais relativas a 
necesidades inmediatas, nas que pide e dá información sobre 
lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel escolar.

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, 
e é quen de establecer contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha 
actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar 
indicacións moi básicas para ir a un lugar.

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela 
sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira de 
chegar, etc.), en conversas moi básicas.

CSIEE
CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

 

As probas consistirían en :

_ Contestar a preguntas específicas baseadas nos 
contidos estudados.

-Realizar pequenos diálogos sobre os temas tratados, 
en solitario, en parella ou coa profesora.

_Presentar oralmente documentos pictográficos, 
visuais ou audiovisuais sinxelos.
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 Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave

Instrumentos de avaliación

 Bloque 3.Comprensión de textos escritos

B3.1..1. Utiliza estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, aos títulos e a outras informacións visuais, aos 
coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación 
de comunicación), identificando a información máis 
importante.

B3.2. Comprende instrucións e consignas básicas, 
obrigas e prohibicións moi sinxelas, referidas a 
necesidades inmediatas, sinxelas e con apoio visual.

B3.3. Comprende información relevante e previsible en 
textos breves, moi sinxelos , con conectores moi básicos 
e relativos a coñecementos e experiencias propias da súa 
idade. 
 
B3.4. Comprende textos propios de situacións cotiás 
próximas onde se dan a coñecer bens se servizos ou 
acontecementos (anuncios publicitarios elementais, 
folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con apoio visual

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos relativos a temas do seu 
interese.

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

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

CCL
CD
CAA
CSIEE

CCL
CAA
CCEC 

CCL
CAA
CCEC 

 

As probas consistirían en :

_Análise de textos sinxelos,con posible apoio visual, a 
través de preguntas específicas, respostas múltiples a 
elexir,ou de tipo verdadeiro ou falso.

-Exercicios de recheo de ocos en documentos escritos 
(diálogos, indicacións ou instrucións)

-Contestar preguntas de resposta breve.
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Segunda lingua extranxeira (francés) 2º ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave

Instrumentos de avaliación

  Bloque 4.Produción de textos escritos

B4.1. Aplica estratexias básicas para producir textos 
(elección da persoa destinataria, finalidade do escrito, 
planificación, redacción do borrador, revisión do texto e 
versión final) 
 
B4.2. Completa documentos básicos nos que se solicite 
información persoal relativa aos seus datos persoais, 
gustos, desexos, actividades de lecer,etc.
 
B4.3. Escribe mensaxes sinxelas e textos curtos con 
información, instrucións e indicacións  básicas 
relacionadas con actividades cotiás vistas nos temas 
(indicar un enderezo, deixar unha mensaxe telefónica,
 diálogos de compra-venda, parte meteorolóxico, 
conversa telefónica)

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos  empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para transmitir información 
ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu 
nivel escolar.

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións.

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes  moi sinxelas e breves, relativos a 
actividades presentes e a necesidades inmediatas.

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, 
invitar, etc.) 

CCL
CD
CAA
CSIEE

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

CCL
CAA
CCEC
CD

   

As probas consistirían en :

-Escribir un anuncio sinxelo con información persoal e 
profesional.

-Redactar un correo electrónico invitando a un amig@ 
à súa casa.

-Escribir unha postal sobre un lugar de vacacións con 
información sobre dito lugar e o seu tempo.
-Completar unha ficha de inscrición completa sobre 
unha personaxe. 

-Contestar preguntas de resposta breve.

Segunda lingua extranxeira (francés) 2º ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave

Instrumentos de avaliación

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe

B5.1. Discrimina patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronuncia e entoa con razoable 
comprensibilidade.

B5.2.Utiliza as normas básicas de ortografía da palabra.

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce 
con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas,  e 
persevera no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases.

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 

CCL
CAA
CCEC
CD

As probas consistirían en :
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Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e 
comiñas.

B5.3. Recoñece e utiliza as convencións sociais básicas 
e normas de cortesía propias da súa idade e  algúns 
aspectos culturais visibles: hábitos, horarios, actividades 
ou celebracións máis significativas; condicións de vida 
elementais (vivenda); relacións interpersoais (familiares, 
de amizade ou escolares), comida, lecer, deportes, 
lugares máis habituais, etc.

B5.5. Inicia e mantén relacións persoais e sociais 
básicas propias da súa idade. 
Describe  calidades físicas  moi básicas de persoas, 
obxectos, lugares e actividades. 
É quen de narrar acontecementos e describir estados e 
situacións presentes, e expresar de xeito moi básico  
sucesos futuros. 
É capaz de dar e pedir información e indicacións. 
Utiliza o léxico necesario e as estruturas sintáctico-
discursivas:

básicas  no desenvolvemento da comunicación oral e escrita 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.).

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa 
ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou 
dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) 
utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas (1)e 
o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente.

CCL
CD
CAA
CCEC

CCL
CAA
CCEC

-Realizar pequenos diálogos empregando os coñece-
mentos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos re-
lativos a relacións interpersoais, comportamento e con-
vencións sociais.

 -Escribir pequenos textos e inferir o significado proba-
ble de palabras ou frases que descoñece a partir das ex-
periencias e os coñecementos transferidos desde as lin-
guas que coñece.

-Elaborar  materiais multimedia, folletos, carteis, co-
mentarios de libros ou películas. 
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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 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. Alumnado coa materia de francés pendente de cursos anteriores.

Neste momento contamos con tan só unha alumna coa materia suspensa, xa que o alumnado que a tiña pendente superou de maneira 
positiva a proba realizada no mes de xaneiro.
As profesoras do departamento consideran, tendo en conta as circunstancias de estado de alarma no que nos atopamos, que a proba 
escrita que debería realizarse no mes de maio será, neste caso, sustituída pola entrega do boletín (cos exercicios realizados) que lle 
fora entregado como material de repaso/reforzo.  Con esta entrega do boletín,  cos exercicios ben feitos, a materia considerarase 
aprobada. De non realizarse a devandita entrega do boletín, a materia considerarase suspensa e terá que presentarse ás probas de 
pendentes da avaliación extraordinaria do mes de setembro.
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 2.6. 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.

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.
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O medio de comunicación e de relación co alumnado no proceso de acompañamento na aprendizaxe será a aula virtual do centro 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) 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. 

Os materiais e recursos que se utilicen serán:

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

 Facile 2

 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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