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0. Introdución e contextualización da programación 

 
A aprendizaxe de linguas estranxeiras nesta etapa  é un factor primordial na formación 
do alumnado que ten que estar preparado para vivir nun mundo progresivamente 
máis internacional, multicultural e multilingüe.   
Esta aprendizaxe non se refire só ao seu aspecto lingüístico, entendemos que o 
coñecemento de linguas estranxeiras contribúe á formación do alumnado dende unha 
perspectiva integral xa que favorece o respeto, o interés e a comunicación con outros 
falantes doutras linguas, desenvolve a conciencia intercultural, e é un vehículo para a 
adquisición de estratexias de aprendizaxes diversas. 
Podemos afirmar que a aprendizaxe da lingua estranxeira na ESO ten un triple 
compoñente lingüístico: acadar unha competencia comunicativa efectiva, contribuír ao 
desenvolvemento persoal, e actitudinal, desenvolver actitudes positivas e receptivas 
cara a outras linguas e culturas axudando a comprender e valorar as propias. 
 
Partindo da idea de que a lingua é un útil de comunicación que é imposíbel separala do 
seu contexto cultural, entendemos que a súa aprendizaxe debe facerse poñendo ao 
alumnado en situacións tan próximas da realidade como sexa posibel. 

Seguindo a línea do espíritu da ESO, no momento de elaborar esta programación 
tratamos de ter en conta por unha banda as características propias do alumnado da 
etapa que nos ocupa, 12 a 16 anos, idades de cambios fisiolóxicos, psicolóxicos e 
socias, tratando de preve-la diversidade de  capacidades, intereses e motivacións dos 
mesmos, e por outra banda a ubicación do noso centro. Trátase dun IES situado nunha 
zona rural, circunstancia que inflúe nos intereses do alumnado cara ao estudo con 
respecto por exemplo  ao alumnado  dun centro de cidade, e que condiciona o acceso 
a outras actividades de tipo extraescolar e de reforzo debido ás dificultades de 
desprazamento. 

O alumnado de FLE2, está distribuído en: 
 

- 1º de ESO: 3 grupos formados por unha media de 16 alumnos/as en cada un 
deles. 

- 2º de ESO: 3 grupos formados por unha media de 17 alumnos/as en cada un 
deles. 

- 3º de ESO: 2 grupos formados por unha media de 20 alumnos/as. 

- 4º de ESO: 1 grupo de 24 alumnos/as. 
 
Este cuso contamos cun total de 19 horas de francés. Pilar Álvarez, xefa de dpto, 
imparte todo horario. 
 
O reducido número de horas semanais de clase, dúas en 1º, 2º e 3º non facilita o total 
desenvolvemento da programación de aula, si temos en conta tamén os días non 
lectivos, as folgas e outras actividades extraescolares, así como os diferentes ritmos de 
aprendizaxe do alumnado. En 3º e 4º hai que engadir a esta circunstancia o elevado 
número de alumnos/as por grupo, no caso de 4º contamos coa vantaxe de contar con 
tres horas de clase semanais. 
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O eixo de traballo desta programación será o desenvolvemento das competencias 
clave para acadar una formación integral e autónoma do alumnado tanto a nivel 
persoal, social  como cultural, tal e como recolle a Lei Orgánica 8/2013 do 9 de 
decembro e que se concreta no Decreto 86/2015 do 25 de xuño o que establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Esta programación, presenta os obxectivos que se pretenden 
conseguir, as competencias clave, os contidos que se traballarán, a metodoloxía, a 
avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables e os recursos cos que se conta. 
 
Esta programación é o desenvolvemento para este centro do currículo da 2ª Lingua 
Estranxeira.  

En definitiva, pretendemos que contribúa a facer do noso alumnado persoas 
autónomas en aprendizaxes futuras. 

 

1. Nome da materia: Francés Lingua Estranxeira 2 
Curso: 1º da ESO 
Profesor/es: Pilar Álvarez  

 

1.1. Contribución ao desenvolvemento das Competencias clave 

 
 A incorporación de Competencias Clave ao Currículo permite poñer o acento naquelas 
aprendizaxes que se consideren imprescindíbeis. Son aquelas competencias que debe 
desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr 
a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de 
xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo 
da vida.  
 
A inclusión das Competencias Clave no Currículo ten varias finalidades:  
 

 integrar as diferentes aprendizaxes.  
 relacionar a aprendizaxe con distintos tipos de contidos e utilizalos de xeito 

efectivo cando resulten necesarios.  
 orientar o ensino para tomar decisións relativas ao proceso do ensino e da 

aprendizaxe.  
 

Coas áreas e materias do Currículo alcánzanse os obxectivos educativos e adquírense 
as Competencias Clave. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de 
diferentes competencias e á súa vez cada unha das competencias básicas alcanzárase 
como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. Así, na materia de francés 
L2 nos 5 bloques nos que está organizada: Escoitar e falar, Ler e escribir, Adquisición 
de coñecementos linguísticos e Aspectos culturais e consciencia intercultural se dirixen 
ao desenvolvemento e á adquisición da competencia en comunicación lingüística (tal e 
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como as define o MCER), contribuíndo, asemade, ao desenvolvemento do alumnado 
nas competencias clave. 
 

 COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA (CCL) 
Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, 
xa que todos os seus contidos están orientados á adquisición dos 
coñecementos, destrezas e actitudes propios das habilidades comunicativas 
(orais e escritas), aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir 
coñecementos noutras áreas e que son adquiridos noutras materias do 
currículo (Lingua castelá e Literatura e Primeira Lingua Estranxeira, 
principalmente, por ter códigos comúns). 

  
 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA (CMCCT) 
 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir 

distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre os números 

e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de 

razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para 

resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa 

adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o 

coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na 

resolución dunha tarefa matemática determinada. 

Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no 

rigor, o respecto ós datos e á veracidade. Os ámbitos integrados na 

competencia matemática son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría 

e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento 

ó mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó 

desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o individuo para 

identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós 

retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 

científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e 

tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e situacións 

interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular 

ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un 

obxectivo.  
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As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 

asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 

científica, a valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a 

conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 

actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito 

natural e social. 

 APRENDER  A  APRENDER (CAA) 
Esta competencia mostra como uns determinados contidos que deben mellorar 
a capacidade comunicativa serven para adquirir novos coñecementos de 
diferentes áreas, non en van no código lingüístico está na base do pensamento 
e do coñecemento (a representación da realidade), e para reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe (e fixar estratexias que a fagan máis eficaz, o que incide 
tamén na competencia de autonomía e iniciativa persoal). Esta competencia é 
fundamental nun mundo cunha constante evolución nos coñecementos, para 
cuxa adquisición haberá de ter actitudes coma o esforzo, a responsabilidade, a 
autonomía, a autocrítica, etcétera. O uso do Portfolio europeo das linguas pode 
ter unha gran importancia para a adquisición desta competencia. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA (CSC) 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno 
desenvolva a competencia social e cidadá, en canto que lle permitirá poñer en 
práctica habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., 
froito do seu contacto con outras realidades diferentes da propia (a francesa e 
francófona neste caso), non en van a comunicación é un acto eminentemente 
social mediante o que transmitimos pensamentos, emocións... Aínda que unha 
das finalidades esenciais desta materia é que o alumno aprenda a lingua 
francesa, tamén o é que coñeza e comprenda a cultura, as institucións, a forma 
de vida da francofonía, etc., o que converte a lingua nun sistema de 
comunicación e de coñecemento que lle permite adquirir unha visión plural 
doutras realidades. 

 
 COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

O coñecemento da lingua francesa amplía a posibilidade de obter información 
nesta lingua e sobre esta lingua grazas ao emprego das tecnoloxías da 
información e a comunicación. Estas mesmas tecnoloxías facilitan tamén a 
comunicación interpersoal en tempo real con mozos franceses, o que redunda 
positivamente no coñecemento e emprego da mesma lingua (competencia en 
comunicación lingüística). 

 
 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega ao 
alumnado ás manifestacións culturais dos países de lingua francesa e ás 
creacións artísticas, literarias, etc., de autores francófonos. Da súa importancia 
dá conta un dos bloques de contidos da materia (Aspectos socio-culturais e 
consciencia intercultural).  
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 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 
O uso da lingua en contextos determinados fai que o alumn@ se enfronte a 
diversas situacións nas que debe analizar e resolver problemas relacionados 
coas destrezas comunicativas e as habilidades sociais, o que redunda na súa 
capacidade para actuar reflexiva e autónomamente, con iniciativa e 
planificación, en grupo ...  

 
No seguinte cadro están representadas as Competencias Clave relacionadas cos 

estándares correspondentes. Trataríase da aportación da materia de Francés á 
adquisición das competencias clave.  

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais 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 

 CSC 

SLEB1.2SLEB1.2. 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 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas, procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de 
xeito pausado e ben articulado, e poida volver 
escoitar o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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, 
un obxecto ou un lugar. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

Bloque 2. Producción de Textos Orales 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, esforzándose 
por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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linguas para pedir axuda ou aclaracións.  CSC 

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

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, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas 
para ir a un lugar. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

SLEB2.5. Preséntase e 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 sobre temas predicibles, se 
pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e 
facerse entender. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos 

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

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

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 

 CSC 

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 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de 
prezos. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

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

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

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 

 CSC 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, 
a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou 
tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en formato 
dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas léxico e 
estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), 
e iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe 

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 

 CSC 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

SLEB5.4. 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 e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSC 
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SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, 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. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

 

1.2. Obxectivos xerais de curso  

 
Os obxectivos xerais do curso son: 

 

 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando 
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres 
e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 

 

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 
así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 
pacificamente os conflitos. 
 

 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. 
 

 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 
en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 

 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 

 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 
e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 
galega, ou a outras culturas do mundo. 
 

 Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 

 Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 
e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
 

 Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencente á 
comunidade lusófona. 

 

 

 

 

 



Programación didáctica do departamento de Francés. IES Terra de Turonio. Curso 2018-2019 

 
12 

1.3.  Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

 
 
1º TEMPORALIZACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1ª AVAL 2ª AVAL 3ªAVAL 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais 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. 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

SLEB1.2SLEB1.2. 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 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas, procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de 
xeito pausado e ben articulado, e poida volver 
escoitar o dito. 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

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, 
un obxecto ou un lugar. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Bloque 2. Producción de Textos Orales 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, esforzándose 
por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 
X 

 
X 

 
X 

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas nas que 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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pide e se 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, cara a cara, nas que establece contacto 
social elemental, intercambia información moi básica, 
manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas 
para ir a un lugar. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

SLEB2.5. Preséntase e 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 sobre temas predicibles, se 
pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e 
facerse entender. 

   
 
 

X 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos 

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

 

  
X 

 
X 

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

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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. 

  
X 

 
X 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de 
prezos. 

   
 

X 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos 

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

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

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.). 

 
X 

 
X 

 
X 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

 
X 

 
X 

 
X 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, 
a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
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expresión por outra para unha funcionalidade ou 
tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en formato 
dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 
X 

 
X 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas léxico e 
estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), 
e iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas 

   
 
X 

SLEB5.4. 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 e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, 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. 

  
 
 
X 

 
 
 
X 
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2º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A MATERIA 

 
PONDERACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais 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. 

 

Comprende algunhas preguntas 
básicas moi sinxelas e habituais 
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. 

 

 
 

3 

SLEB1.2SLEB1.2. 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 

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

 
 
 

3 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos orais breves 
(instrucións e comunicados) con estruturas 
previamente traballadas, léxico moi común 
relacionado con necesidades inmediatas, 
procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, sempre que se fale de xeito pausado e 
ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

En xeral comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
(instrucións e comunicados) con 
estruturas previamente traballadas, 
léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas, 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet, sempre que se fale 
de xeito pausado e ben articulado, e 
poida volver escoitar o dito. 

 
 
 
 
 

3 

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, un obxecto ou un lugar. 

Comprende practicamente toda  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, 
un obxecto ou un lugar. 

 
 
 
 

3 

Bloque 2. Producción de Textos Orales 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións comunicativas, 
esforzándose por utilizala aínda que teña que 
recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 

Na maioría das actividades de aula, 
amosa case sempre unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por 

 
 
 

3 
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aclaracións. utilizala aínda que teña que recorrer 
a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o 
seu nivel escolar. 

Fai e responde bastante 
intelixiblemente e con accións 
colaborativas, preguntas sinxelas 
sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións 
de comunicación significativas para 
a súa idade e o seu nivel escolar. 

 
 

1 / 2 / 3 

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

Consigue desenvolverse  
entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións 
moi habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas nas que 
pide e se dá información sobre 
lugares horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu 
nivel escolar. 

 
 
 
 

1 / 2 / 3 

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, 
fai invitacións elementais e ofrecementos, e pide e 
dá indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

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. 

 
 

3 

SLEB2.5. Preséntase e 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 sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

Preséntase e 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 sobre temas predicibles. 

 
 
 

3 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos 

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

 

Comprende con bastante fluidez 
textos adaptados relativos a temas 
do seu interese.  

 

 
 

2 

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

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

 
 
 

3 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela 
de correspondencia persoal breve na que se fala 

Comprende case toda a información 
básica e sinxela de correspondencia 
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de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses referidos a temas moi cotiáns e propios 
da súa idade. 

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. 

 
2 

SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, 
catálogos e listas de prezos. 

Comprende información esencial en 
material informativo sinxelo como 
menús, horarios, catálogos e listas 
de prezos. 

 
1 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos 

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

Elabora textos moi sinxelos a partir 
de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias da súa idade 
e do seu nivel escolar. 

 
 
 

3 

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.). 

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

 
 

3 

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativas a necesidades 
inmediatas. 

Escribe con bastante corrección 
notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte 
dixital moi sinxelas e breves, 
relativas a necesidades inmediatas. 

 
 

3 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

Escribe correspondencia moi breve 
e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa 
determinada (felicitar, informar, 
preguntar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, 
cunha presentación bastante  limpa 
e ordenada. 

 
 
 

3 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas léxico 
e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.), e iníciase no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

Identifica algúns sons e grafías de 
fonemas léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e iníciase no uso 
de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 
 
 

3 
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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. 

Utiliza adecuadamente algunhas 
das 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. 

 
 
 
 

3 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas 

Nas actividades de aula, intenta 
explicar o proceso de produción de 
textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias 
noutras linguas. 

 
 

1 
 
 
 

SLEB5.4. 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 e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente 

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 con bastante 
corrección as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, 
moi básicos e traballados 
previamente 

 
 
 
 
 

3 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, 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. 

Participa nalgúns proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, 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. 

 
 
 
 

3 

 
 
3º  PPROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

A) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Os instrumentos de avaliación son  todos  os recursos que nos brindan información 
sobre a aprendizaxe dos nosos estudantes: probas e actividades orais e escritas 
(obxectivas e subxectivas, rúbricas, porfolio, traballo cooperativo … ). 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais 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. 

 

 
Realización de pequenos diálogos 
profesor/alumn@, 
alumn@/alumn@. 

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. 

Exercicios de escoita a partir de 
diferentes soportes audio e vídeo, 
utilizando rúbricas. 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas, procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de 
xeito pausado e ben articulado, e poida volver 
escoitar o dito. 

 
Realización de probas de Verdadeiro ou 
Falso. 
 

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, 
un obxecto ou un lugar. 

Realización de pequenos diálogos 
profesor/alumn@, 
alumn@/alumn@. 

Bloque 2. Producción de Textos Orales 

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, esforzándose 
por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 
Empezar a clase sempre empregando o 
francés como lingua vehicular: saúdar, 
decir a data... 

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 
Realización de pequenos diálogos por 
grupos cooperativos. 

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

 
Realización de pequenos diálogos : 
profesor/alumn@, 
alumn@/alumn@. 

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

 
Realización de pequenos diálogos : 
profesor/alumn@, 
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manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas 
para ir a un lugar. 

alumn@/alumn@. 

SLEB2.5. Preséntase e 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 sobre temas predicibles, se 
pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e 
facerse entender. 

 
 
Facer unha presentación de si mesmo 
diante do seus compañeiros e 
profesor@. 
 
 

Boque 3. Comprensión de Textos Escritos 

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

 

 
Extraer a idea principal de textos 
sinxelos e expresala oralmente, 
utilizando rúbricas. 
 

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

 
Executat as ordes recibidas oralmente 
apoiadas por xestos. 

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. 

 
Facer unha presentación de si mesmo 
diante do seus compañeiros e 
profesor@. 
 

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de 
prezos. 

 
Responder ás preguntas do profesor 
sobre o documento. 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos 

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

 
Escribir un texto a partir dun modelo 
traballado na clase reutilizando as 
estruturas e o léxico adquirido. 

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.). 

 
Completar unha ficha de inscripción 
baseada en documentos reais.  

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

 
 Elaborar unha tarxeta de invitación do 
seu cumpreanos, escribir un “mél” a un 
amig@. 
 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, 
a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou 

 
Escribir unha pequena carta a través de 
correo tradicional ou a través de 
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tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en formato 
dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

soporte dixital para establecer 
comunicación con alumnado francés da 
súa idade, utilizando rúbricas. 
 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe 

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas léxico e 
estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), 
e iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

 
 Exercicios de discriminación (nasais, 
sonorización, entoación, 
singular/plural) comparándoos coas 
outras lingua de referencia: galego, 
castelán. 
 

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. 

 
Realización de pequenos diálogos : 
profesor/alumn@, 
alumn@/alumn@ empregando 
fórmulas de “politesse” propias da 
lingua. 

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas 

 
Realización  de exercicios de 
compresión oral e escrita nos que 
teñan que deducir o significado a partir 
da comparación  entre linguas, 
utilizando a reflexión. 
 

SLEB5.4. 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 e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente 

 
Levar á aula una situación da vida real: 
celebrar os cumpreanos dun 
compañer@: felicitarlo, cantar, invitar. 

SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, 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. 

 
 
Elaborar un cartel para presentar unha 
festa  no centro, por exemplo o 
Magosto. 

 
Os instrumentos de avaliación son os seguintes: 

 
Proba escrita, se realizarán probas escritas que abranguen: 

 cuestións de resposta alternativa (verdadeiro ou falso). 

 cuestións de correspondencia (establecer relacións entre dúas columnas). 
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 exercicios de completar os ocos. 

 identificación de debuxos. 

 produción de pequenos textos. 

 
Proba oral, se realizarán probas orais que abranguen: 

 participación en diálogos. 

 lectura de pequenos textos con soporte visual. 

 exposicións. 

 gravacións de audio e / ou vídeo. 

 

              Observación directa, tanto das competencias clave, como de actitude, nivel de  
traballo individual ou en grupo.  

 
As rúbricas serán os instrumentos que nos permitan cualificar os distintos aspectos 
como a actitude, traballos etc… estas rúbricas serán entregadas aos alumn@s, ou 
pactadas con eles, antes da realización do seu traballo para favorecer a auto 
avaliación. 

 
 
B) PROCEDEMENTOS 
 
Cando e como imos  a utilizar os instrumentos de avaliación? 

Avaliaráse ao alumnado tendo en conta os diferentes elementos do currículo. 

Utilizaremos máis dunha técnica e instrumento para avaliar, tal e como deixamos 
reflectido no punto anterior, todas elas serán diferentes. Partindo sempre da idea de 
que a aprendizaxe  dunha lingua é fundamentalmente procedemental, e que polo 
tanto trátase de avaliar as competencias clave, un so tipo de proba so avaliaría unha 
parte desta aprendizaxe. 

Farase unha posta en común entre os alumnos/as que nos permita saber o 
coñecemento e a experiencia que teñen sobre a nova lingua  que van a aprender para 
poñelo en contacto cos novos contidos.  

A avaliación será contínua e formativa tomando medidas de reforzo educativo si o 
progreso do alumno non é adecuado. 

Todas as actividades de aula, así como os traballos realizados polo alumnado, probas 
escritas,  gravacións, etc, serán os instrumentos indicadores que nos proporcionen a 
información necesaria para adecua-lo proceso ás circunstancias de cada momento. 

Serán tomadas medidas correctoras no momento de seren detectadas as necesidades, 
a fin de impedir un estancamento e/ou un avance incorrecto. 
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A avaliación será, pois, unha actividade encadrada no proceso de aprendizaxe, como 
un elemento máis del. 

Haberá igualmente unha avaliación de tipo sumativo para comprobar o grao de 
coñecemento adquirido, pero que non ten por qué implicar un “exame” de tipo global, 
tamén calquera actividade que nos permita obter esa información que precisamos ó 
final de cada secuencia didáctica (que poden ter tempos moi variados): memorización 
de diálogos, recitación de poemas, exercicios de escoitar ou de comprensión, balances 
orais ou escritos, controis sobre algún contido gramatical. Todo elo sen descuidar non 
só as producións dos alumnos/as, pero tamén a súa maneira de realizalos: a súa 
creatividade e outros medios expresivos. 

O alumnado terá que ser capaz de autoavaliarse, facer un diagnóstico da súa propia 
aprendizaxe : darse conta do que sabe, do que é capaz ou incapaz de facer/aprender e 
así poder pedir axuda ao profesor ou ao resto do seu grupo. 

Pero non só se avaliará a parendizaxe do alumnado tamén os procedementos do 
ensino e a súa práctica docente. 

 
1.4. Concrecións metodolóxicas. 

 

A “motivación” ( do alumno e tamén do profesor) é un compoñente fundamental  no 

proceso de ensino-aprendizaxe e debe dar resposta aos motivos que nos animan a 

actuar (emocionais, sociais e intelectuais). Por esta razón teremos moi en conta a 

metodoloxía a utilizar na aula. 

As actividades serán variadas utilizando materiais/soportes tamén diferentes para 

manter a atención do alumnado. 

 

A metodoloxía a empregar será, en todo momento, activa e participativa, de xeito a 
fomenta-la interacción entre o alumnado, e alumnado-profesor. 

Partiremos dos elementos máis próximos e concretos para ir aos que pidan un 
meirande grao de dificultade e abstracción. 

Introduciremos elementos lúdicos, a través de xogos, pequenas dramatizacións, 
cancións que faciliten a aprendizaxe, ó mesmo tempo que a sociabilización dos grupos, 
e o uso das novas tecnoloxías: Internet, sofwards … 

As situacións de comunicación real, ou simuladas, serán o eixo das actividades de aula. 

A imitación será un recurso na iniciación dando paso a máis autonomía nas 
produccións. 

Se ben todos os bloques serán presentados bastante en paralelo, partiremos do oral e 
logo pasaremos ao escrito. 
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O traballo será fundamentalmente por tarefas a través de variedade de agrupamentos, 
parellas, pequeño grupo, fomentando de maneira especial o traballo cooperativo. 
Traballando desta maneira teremos en conta a diversidade da clase o que supón unha 
participación activa de todos (alumnado e profesor) creando un ambiente motivador 
para a aprendizaxe da lingua sen medo ó erro nin ó ridículo, o que favorece a 
autoestima. 

Intentaremos en todo momento ser mediadores e non só transmisores de 
información. 

 

1.5. Materiais e recursos didácticos. 

 

Os materiais e os recursos didácticos serán múltiples e variados, sempre acorde coa 
actividade que queremos realizar, cos contidos a transmitir e adaptados ó nivel co que 
estamos a traballar. 

A utilización das TIC terá un papel importante na clase de LE. Esto contribuirá a 
adquisición da competencia dixital creando distintos contextos comunicativos: chats, 
foros, correo electrónico, blogs, etc., pasando polo uso de diferentes ferramentas 
dixitáis para manexar a información: CD, DVD, internet, presentacións en 
PowerPoint…, ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das linguas: 
programas de software específicos, páxinas web, diccionarios en liña, traductores 
automáticos, etc. 

Documentos auténticos: billetes de tren, cartas de restaurantes, revistas, folletos 
turísticos, publicidade... 

Vídeo, DVD: material de clase, películas, anuncios, telexornais... 

Outro tipo de material: posters, mapas,  xogos, mapas do tempo... 

Libros: o método escollido para cada nivel, libros de exercicios, diccionarios, libros de 
lectura con dificultade progresiva,  cómics, revistas xuvenís... 

Materiais fotocopiables. 

A maioría das actividades estarán en relación co libro de texto, e outros soportes para 
utilizar na casa polos alumnos / as. Este ano  utilizamos como método PROMENADE 1 
(SM). 

 En definitiva, tratamos de que os materiais acerquen ós rapaces e rapazas o máis 
posíbel a Francia, a súa cultura e a súa realidade como pobo, ampliando este contacto 
ó resto dos países francófonos. É dicir, que sexan o máis auténticos posíbel, e sobre 
todo, que sexan utilizados en situación de comunicación.  
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A variedade e diversidade dos soportes a utilizar son un instrumento importante de 
seducción. Todos os recursos didácticos serán escollidos en función dos obxectivos que 
queremos alcanzar e dos estándares que imos traballar. As clases impartiránse en 
francés na aula de cada grupo na que contamos co soporte dixital do proxecto Abalar, 
tamén utilizaremos a biblioteca como fonte de información, a radio escolar como lugar 
de expresión e a aula de idiomas. En resumen, tratamos de facer falar, escoitar, 
escribir e ler ao alumnado utlizando diferentes vías. 

 

1.6. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

 

Estes criterios servirán para que poidamos avaliar e sacar información sobre o 
desenvolvemento das competencias e aprendizaxes do noso alumnado. 

1.- Comprender textos orais. 

2.- Comunicarse oralmente utilizando estratexias adecuadas para facilitar a 
comunicación e producir discursos comprensibles. Admitiránse incorreccións léxicas, 
morfosintácticas ou fonéticas que non dificulten a comunicación. 

3.-  Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos diversos sobre 
temas variados. Con este criterio tamén avaliamos a capacidade de ler textos en 
diferentes soportes. 

4.- Redactar textos  respetando as reglas de cohesión, de ortografía e puntuación, de 
presentación e a utilización de léxico e estructuras adecuadas. 

5.- Utilizar e reflexionar sobre a importancia do uso correcto dos aspectos sonoros, 
ritmo e entonación da lengua francesa para facerse entender e entender aos demais. 
Valorarase a autocorrección. 

6.- Utlizar estratexias de aprendizaxe: facer unha autoavaliación da súa aprendizaxe 
(corrección de tarefas, aceptación do erro, utilización de diferentes recursos para 
memorizar, almacenar, capacidade de buscar recursos para buscar información en 
diferentes soportes). 

7.- Utilizar e amosar interese pola utilización das novas tecnoloxías de información e 
comunicación, entendidas como ferramentas de comunicación e aprendizaxe tanto en 
actividades de aula como para establecer relacines persoais. 

8.- Identificar algúns elementos culturais e xeográficos propios dos países e culturas 
onde se fala a lingua estranxeira e amosar interés por coñecelos. 

Ao longo do curso escolar haberá 3 avaliacións, en cada unha delas utilizaránse 
diferentes instrumentos de avaliación para que o alumnado sexa quen de obter unha 
cualificación positiva. 
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Ditas cualificacións  serán o resultado do traballo realizado polo alumnado para 
superar os estándares programados polo profesor/a en cada trimestre. Os 
instrumentos de avaliación serán: tarefas de comprensión e producción orais e escritas 
(diálogos, exposicións, audio, vídeo, lectura, traballos, debates, exames, exercicios 
realizados dentro e fóra da aula…), e a observación sistemática na aula (lista de cotexo, 
diario de clase, taballo cooperativo…) para valorar o traballo, o esforzo, a participación 
e o respeto. 
 
En resumo, e de forma visual, achegamos a gráfica das calificacións en forma de 
porcentaxes. 
 

                                  

50%
40%

10%

0%

PORCENTAXES

ORAL ESCRITO OBSERVACIÓN NA AULA

 
 

 

No bloque “Observación na aula” se valorarán os seguintes aspectos: puntualidade, 
comportamento ( respeto hacia o profesor/a e os compañeriros e a atención na clase ) 
interés pola materia, o material ( libros , fotocopias e libreta, porfolio), traballo persoal 
na aula e na casa, traballo en grupo e por parellas. 
 
No bloque “Oral” (producción e comprensión), o 30% da nota serán os exames e o 20% 
para diferentes tipos de actividades: memorización, lectura, presentacións, diálogos, 
creación de cancións … 
 
No bloque “Escrito” (producción e comprensión), o 20% da nota serán os exames e o 
20% para diferentes tipos de actividades: cartas, redaccións, poemas, diálogos … 
 

Os resultados da avaliación expresaranse por medio de cualificacións, nos seguintes 
termos: Faible (Insuficiente), Passable (Suficiente), Assez Bien (Ben), Bien (Notable)  e 
Très Bien (Sobresainte), considerándose cualificación negativa o Faible e positivas 
tódalas demáis. Estas cualificacións irán acompañadas duhna cualificación numérica, 
sin empregar decimais, nunha escala de un a dez, aplicándose neste caso as seguintes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Ben: 6. Notable: 7 ou 8. 
Sobresainte: 9 ou 10. 
 
SERÁ NECESARIO OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA NOS TRES BLOQUES. 
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 No caso que houbera algunha variación nestes criterios debido ao número e ao tipo de estándares 

traballados, o alumnado será informado. 

 
1.7. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e  práctica 

docente.  

  

 

ELEMENTOS A AVALIAR 

 

 I 

NDICADORES DE LOGRO 

PRÁCTICA DOCENTE 3 2 1 Resultado 

Profesorado e alumnado desempeñaron adecuadamente os “roles” 

previstos. 

Os métodos e estratexias metodoloxícas utilizadas incluían recursos 

estandarizados, propios e elaborados e adaptados polo profesor. 

Os métodos didácticos e pedagoxícos utilizados contribuíron á mellora 

do clima da aula. 

 

    

RECURSOS,  ESPAZOS  E TEMPORALIZACIÓN     

Os espazos  seleccionados para a realización das  tarefas foron 

adecuados. 

Os espazos  contaban con todos os recursos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades. 

O alumnado sabía as actividades que tiña que realizar, os recursos a 

empregar e o comportamento que se esperaba del. 

A xestión dos recursos, dos agrupamentos e dos espazos foron 

adecuados e facilitaron a interacción, a cooperación e a atención ás 

necesidades educativas especiais. 

O tempo estimado para a realización das actividades foi suficiente. 

 

    

VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES     

Os instrumentos de avaliación utilizados resultaron adecuados para 

proporcionar a información sobre a aprendizaxe do alumnado e o grao 

de consecución dos estándares cos que estaban asociados. 

O alumnado foi anotando no seu portfolio os avances na súa 

aprendizaxe. 

As tarefas foron utilizadas como fonte de información das aprendizaxes 

adquiridas. 

    

 PROGRAMACIÓN     

A programación é ordenada e clara, e inclúe de maneira detallada 

tódala información necesaria para poder desenvolver adecuadamente a 
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programación de aula. 

* Totalmente conseguido (3), Parcialmente conseguido (2), No conseguido (1) 

 

 

1.8. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.  

 

A pesar de que entendemos que a aprendizaxe dunha lingua consiste en lograr que o 
alumnado sexa capaz de usar esta lingua para comunicarse, os estándares esixibles 
para a recuperación da materia pendente serán os do bloque de produción e 
comprensión escritas e os do bloque de coñecemento da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe, xa que os referidos ás outras destrezas requiren unha 
práctica e seguimento na aula.  
Tamén teremos en conta para a avaliación  a actitude do alumnado cara a superación 
da materia:  disposición para o traballo persoal, entrega do traballo en prazo, 
completo e ben presentado, o esforzo, e a tenacidade e o interese para superar  
materia suspensa. 
No caso do alumnnado que cursa francés como materia optativa, deberemos 
considerar dous casos: 
 

a) Alumnos/as que siguen estudiando francés no curso no que están 
matriculados, tendo suspenso o do curso anterior. 
No caso de ter unha calificación positiva da materia no curso no que está 
matriculado, entendemos que ten superada a materia pendente, xa que os 
contidos que se traballan son progresivos. 
Pódese dar o caso de que non chegando a alcanzar a superación dos contidos 
do curso no que está matriculado, a partir da observación e segemento do 
profesor ó longo de todo o curso, o alumno/a teña feitos progresos que lle 
sirven para acadar os obxectivos do curso no que ten a materia pendente, 
neste caso, ésta quedaríalle aprobada sen ter que presentarse a ningún exame 
extraordinario. 

   
b) Alumnos/as que non cursan francés no curso no que están matriculados. 

Neste caso, o departamento fará un seguimento a través de diferentes 
actividades propostas ó alumnado con francés pendente: 
 

a. Exercicios de completar, pregunta/resposta, de transformación, de 
comprensión: (verdadeiro/falso), relacionar, subliñar, ordenar … 

b. Comprensión de textos, usando o diccionario si é necesario, a través de 
preguntas, de resposta múltiple, verdadeiro ou falso … 

c. Traballar o vocabulario a través de crucigramas, xogos que lles obriguen 
a adiviñar ou a buscar a palabra. Tamén neste caso poden utilizar o 
diccionario. 

d. Lectura dun libro adaptado o seu nivel acompañado dun soporte 
sonoro. 
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Este traballo se presentará todas as semanas ao profesor para poder avaliar si o 
procedemento  utilizado é o correcto, si o alumno/a traballa ou non, e poder 
percatarse das dúbidas que ten. Cada mes faráse unha proba para verificar si os 
obxectivos foron adquiridos. Estas probas nunca coincidirán con periodos nos que o 
alumnado teña outros exames. Si a través deste seguemento o profesor constata que o 
alumno/a traballou e superou os obxectivos, non terá que presentarse as probas 
específicas para o alumnado con pendentes. No caso contrario, terá que presentarse 
obligatoriamente a ditas probas, establecidas por lei. 
 
Segundo a nova normativa, cada profersor do dpto., dentro dos seus grupos, fárase 
cargo dos alumnos que teñen esta materia pendente e non o xefe de seminario como 
ata agora. No caso do alumnado que xa non cursa francés, será o xefe de seminario o 
que se ocupe deles. 

 
 

1.9. Deseño da avaliación inicial. Medidas individuais ou colectivas a 

adoptar como consecuencia dos resultados.  

 

Dado que para o alumnado de primerio este será o seu primeiro contacto coa Lingua 
Francesa, a avaliación inicial consistirá en facer un torbellino de ideas a través do cal 
saberemos cales son o seus coñecementos relacionados coa nova lingua, con Francia e 
cos países francófonos. 

Co resto dos niveis, a avaliación inicial consistirá nunha proba de producción escrita e 
outra de producción oral na que amosen o “savoir faire” do curso anterior. 

Os resultados proporcionarán a información necesaria para saber de onde debemos 
partir, o que hai que reforzar no novo curso. 

 

1.10. Medidas de atención á diversidade. 

 

Xa falamos anteriormente da hetereoxeneidade dos nosos grupos. Dita 
hetereoxeneidade supón unha diversidade do alumnado que se refire as diferencias 
individuais a nivel de capacidades (compoñente aptitudinal), de intereses 
(compoñente social/cultural) e de motivacións (componente afectivo/actitudinal). Dita 
diversidade esixe unha flexibilidade por parte do profesorado  á hora de ensinar,  
tendo en conta os diferentes estilos de aprendizaxe (visual, verbal/auditivo e 
quinesiolóxico), tanto a nivel de coñecementos como de cuestións didácticas 
(actividades e metodoloxía). Esta programación ten en conta todos estes factores para 
garantir un desenvolvemento mínimo das capacidades e dos obxectivos propostos. 
Cando falamos de diversidade tamén queremos atender a aqueles alumnos/as que 
tendo máis capacidades poidan avanzar no seu coñecemento da língua máis alá dos 
mínimos fixados. Os elementos que fan posíbel a flexibilidade son : a diversidade na 
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aula, a atención ás necesidades educativas específicas e, si é o caso, a outras medidas 
complementarias. 

As medidas que ofrece este departamento para facer fronte á diversidade son as 
seguintes : 

- Dispoñer de actividades variadas e de diferentes tipos de avaliación. 

- Propor diferentes tipos de recuperación : atención e apoio persoal para favorece-la 
autoestima, exercicios de reforzo. 

- Ter en conta os diferentes ritmos do alumnado. 

- Crear un bo clima na aula imprescindíbel para a aprendizaxe, e un bo clima de 
cooperación entre os alumnos/as 

 
 
1.11. Concreción dos elementos transversais.  

 

Na Resolución do27 de xullo, no artigo 13, di que se deben concretar os elementos 
transversais que se traballarán no curso que corresponda. 
 
Os elementos transversais son eses elementos/temas que non se deben abarcar 
dende unha soa materia, senón que pola súa importancia para o desenvolvemento das 
persoas, deben abordarse dende tódalas materias.   
 
Non son unha Unidade Didáctica (UD) específica, senón que se poden e deben 
traballar ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe. O Decreto 86/2015 di que os 
elementos transversais “traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa” (artigo 4). 
 

Artigo 4. Elementos transversais 
 
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 
cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 
 
2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o 
desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 
principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social.  
Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
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pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas 
do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de 
xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 
calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto 
xudeu como feito histórico. 
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero 
e intersexual. 
 
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas 
para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 
autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 
crítico. 
 
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a 
mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que 
os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en 
calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 
respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, 
o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os 
accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 
Os temas transversais que se traballaran son: 
 

 Comprensión lectora       (CL) 

 Expresión oral e lectora   (EOE) 

 Comunicación audiovisual (CA) 

 Tecnoloxía da información e da comunicación (TIC) 

 Emprendemento (EMP) 

 Educación cívica (EC) 

 Igualdade entre homes e mulleres (IHM) 

 Prevención da violencia (PV) 

 Educación e seguridade viaria (EV) 
 

O francés, pola súa condición de lingua estranxeira e de carácter instrumental, 
favorece a presencia dos elementos transversais na mesma medida cós contidos 
propiamente ditos da materia; estes seleccionáronse en función dos posibles intereses 
dos alumnos, da súa idade e da evolución xeral do curso. 
Cando a ocasión o permita, sempre resulta interesante e enriquecedor partir da propia 
realidade dos alumnos e comparala coa realidade dos mozos francófonos, de maneira 
que se establezca un vínculo de empatía cara á cultura da lingua que se está a 
aprender : como son os hábitos nas comidas, a educación vial, o deporte, etc. 
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Non hai que esquecer que ser “competente” nunha lingua estranxeira tamén implica 
posuír certos valores e saberes que son comúns para todas as linguas e situacións. 
Trátase do que en francés se denomina “savoir-être” e que ten que ver coa creación e 
co fomento de valores e de actitudes positivas cara á propia aprendizaxe, cara aos/ás 
demais e cara ao mundo que nos rodea. 
 
O obxectivo é propiciar a formación integral do individuo como persoa e colaborar en 
que os/ as alumnos/as se convertan en cidadáns/ás adultos/as responsables e 
conscientes do seu papel no mundo do século XXI. 
 
A continuación ofrecemos unha lista de datas idóneas para motivar a reflexión e o 
traballo sobre os elementos transversais tanto por medio de actividades normais de 
aula como por medio de actividades extraordinarias. 
 
16 de outubro: Día mundial da alimentación. 
17 de outubro: Día mundial da erradicación da pobreza. 
20 de novembro: Día dos dereitos do neno e da nena. 
1 de decembro: Día mundial da SIDA. 
3 de decembro: Día internacional de persoas con minusvalías. 
6 de decembro: Día da Constitución española. 
10 de decembro: Día dos dereitos humanos. 
30 de xaneiro: Día escolar da non-violencia e da paz. 
8 de marzo: Día internacional da muller. 
15 de marzo: Día internacional do consumidor. 
21 de marzo: Día internacional contra a discriminación racial. 
22 de marzo: Día mundial da auga. 
7 de abril: Día mundial da saúde. 
9 de maio: Día de Europa. 
31 de maio: Día mundial sen tabaco. 
5 de xuño: Día mundial do ambiente. 
 

 
1.12. Actividades complementarias e extraescolares. 

 

As actividades que realiza o noso departamento son por unha banda a concreción dos 
estándares para esta etapa e unha contribución ao desenvolvemento dos proxectos do 
noso centro o que conleva un traballo interdisciplinar. 

1. Intercambio con Francia. Este curso retomamos esta actividade coa rexión 
francesa de Provenza. Nesta actividade participará o alumnado de 3º de ESO. 

2. Participación no X Festival da Francofonía que se celebrará en Vilanova de 
Arousa na segunda semana do mes de maio. Participará todo o alumnado de 
francés. 

3. Dende fai dous cursos, informase ao alumnado de 4º de ESO da posibilidade de 
presentarse aos exames do DELF escolar. Parécenos que é un reto importante 
porque implica enfrontarse a probas fóra do seu contexto habitual con 
profesorado bilingüe e con xoves doutros centros. Tamén lles permite 
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constatar a importancia da aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira, e a 
satisfacción de poder obter un diploma que lles facilite o acceso a centros 
escolares doutros países. 

4. Presentación ao alumnado de 3º do proxecto Galimiens. Un proxecto de 
inmersión lingüística e cultural que consiste en facer un intercambio con 
centros da Académie d’Amiens. 

 

2. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación. 

 

CRITERIOS AVALIACIÓN* PROPOSTAS 

Análise do desenvolvemento da 
programación, por curso e grupo. 

  

Análise dos resultados da 
avaliación do alumnado, por curso 
e grupo. 

  

Análise das desviacións dos 
resultados entre grupos e cursos. 

  

Análise da adecuación dos 
obxectivos, contidos e criterios ás 
características do alumnado.  

  

Análise da metodoloxia didáctica.   

Análise da organización das aulas 
e do aproveitamento dos 
recursos. 

  

Análise dos procedementos e 
instrumentos e dos criterios de 
avaliación. 

  

Análise das medidas da atención á 
diversidade. 

  

Propsota de introducción de 
correccións a partir da análise 
anterior. 

  

Análise dos resultados da 
avaliación diagnóstica. 

  

Proposta de melloras para os 
resultados da avaliación 
diagnóstica. 

  

Propostas para mellorar os 
resultados. 
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*Avaliar do 1 ó 5 segundo o seu cumprimento. 

 

 3. Información ao alumnado 

 

Co obxecto de facilitar o coñecemento da Programación Didáctica, ao conxunto da 
comunidade educativa, e en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro 
pon a disposición da mesma as seguintes opcións: 

1. A programación é publicada na páxina web do centro que, neste aspecto, é 
actualizada anualmente.  

2.  Unha folla de información que se lerá ao comenzo de curso, e se entregará 
ao alumnado.Estará dispoñible en cada unha das aulas da materia na que se 
recollen os aspectos da programación sobre cualificación e promoción da 
materia.  

 

 

 

 

                                                                                                        Xefa de Dpto                                                         

                                                                                         Mª del Pilar Álvarez Álvarez 

 

 

 

 


