
 

1º ESO          PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS          CU RSO 2014-2015 

OBXECTIVOS 

- Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, co 
fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula. 

- Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e sen axuda do diccionario. 

- Desenvolve-la capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma 
eficaz en situacións habituais, a través de tarefas específicas. 

- Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento facilitador da 
aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolve-
mento da autonomía. 

- Utiliza-las estratexias de aprendizaxe e os recursos didácticos (diccionarios, li-
bros de consulta, materiais multimedia, etc) co fin de buscar información e 
aprender de forma autónoma. 

- Aprecia-lo valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con per-
soas que pertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor das re-
lacións sociais e interpersoais. 

- Reflexionar sobre a propia aprendizaxe (auto-avaliación). 

CONTIDOS 

1ª Avaliación:  O alumno deberá ser capaz de saudar e presentarse en francés, pre-
sentar un obxecto. Contar ata 100. Saúdos e fórmulas de cortesía. O material de cla-
se. Expresións da clase. Expresar a obriga. As cores. A interrogación. Os artigos defi-
nidos e indefinidos. Identificar e describir a alguén. Expresar os gustos. Dicir o que se 
fai e o que non se fai. Chamar por teléfono. A negación. Falar dun mesmo, dicir o que 
a un lle gosta e o que non. Adxectivos de descrición. Verbos de acción. Presente dos 
verbos do 1º grupo, forma afirmativa e negativa. Infinitivo en –ER. Être e Faire en pre-
sente. On + 3ª persoa do sg.= nous. Vogais orais e nasais. Consoantes sonoras. 

2ª Avaliación:  O alumno deberá informarse sobre alguén. Indicar a idade, a nacionali-
dade. Convidar, aceptar ou rexeitar unha convida. Preguntar e dicir a data. Expresar a 
causa. Os días da semana. Os meses do ano. Nomes de países, cidades, nacionalia-
des. Quel, quelle, quels, quelles. Où. Quand. Quel âge il a / tu as? J’ai…ans. Avoir + 
quelque chose. Pourquoi? Parce que. Être, habiter à / au / aux + nomes de países, 
cidades. Xénero dos adxectivos de nacionalidade. Verbo Avoir en presente. Informarse 
sobre as características dunha persoa ou dun animal, describilas. Expresar a cantida-
de. Contar ata 100. Expresar sensacións. Dar ordes e instruccións. As partes do corpo 
humano. Algunhas fórmulas de cortesía. As vogais orais /oe/, a semivogal /wa/, con-
soante s xorda e  sonora. 

3ª Avaliación:  O alumno deberá saber pedir un almorzo. Protestar. Presentar ós 
membros da familia propia. Describir a alguén (físico e carácter). Situar no espacio. 
Concretar os momentos da xornada. Dicir a hora. Contar a xornada propia ou doutra 
persoa. O almorzo, os diversos ingredientes. As comidas. Traxes e accesorios. As 
actividades da mañá. Os artigos partitivos. A negación cos partitivos, pas de. O verbo 
Prendre e os verbos pronominais en presente. Os adxectivos irregulares. As preposi-
cións de lugar. Falar das actividades de lecer. Falar do tempo e das estacións. Co-
mentar ou contar unhas vacacións. As sensacións físicas. O tempo. Adverbios e 



adxectivos temporais. Expresións para redactar unha tarxeta postal. Lugares onde ir: 
aller + lieu, il fait + adxectif. Preposición + pronomes persoais en singular. A expresión 
da finalidade. Aller en presente. Os artigos contractos. Pronomes persoais tónicos. 
Fonética: vogal /e/, consoantes: /g/, /r/, /v/. 

CONTIDOS MÍNIMOS  

Tomar contacto: identificarse, saudar, despedirse. Presente de S’appeler, Être, Avoir. 
Voilà. Numerais. Comprender, pedir e dar información persoal. As nacionalidades; 
países da Unión Europea e francófonos. Adxectivos (masculino / feminino; diferencias 
gráficas e fonéticas). Presente do verbo Parler (tódalas persoas). A data. A idade. 
Comprender, pedir e dar información sobre persoas, comparar estas informacións. 
Formación do plural (diferencias gráficas e fonéticas). Determinantes definidos e inde-
finidos. Presente do verbo Habiter. Adverbios de lugar : où, d’où. Conectores: et, mais. 
Identificar obxectos e persoas. Da-las gracias. Qu’est-ce que c’est? Qui est-ce? 
C’est… Comprender, pedir e dar información sobre as características de persoas / 
cousas. Adxectivos cualificativos. As cores. A negación ne…pas Comprender, pedir e 
dar información sobre a posesión. À qui est-ce? C’est à + pronomes tónicos. Presente 
do verbo Avoir. Comprender, pedir e dar información sobre a localización de persoas / 
cousas. Cantidades. Il y a, est-ce qu’il y a, il n’y a pas de…Preposicións e adverbios de 
lugar. Presente de Savoir, Croire, Regarder… Comprender, pedir e dar información 
sobre o clima en diferentes países e cidades. Presente de Faire, Aller. Contestacións: 
oui / si, pas du tout. Preposicións + países e cidades (en, au, aux, à). Expresións sobre 
o tempo: faire beau, mauvais, chaud, etc. Comprender, pedir e dar información sobre a 
localización de lugares/edificios dun pobo/cidade. Fórmulas de cortesía. Où se trouve, 
pour aller… Determinantes contractos (au, aux, du, des). Presente de Venir. Adverbios 
e locucións de lugar. Vocabulario específico da aula. Os días da semana. As estacións 
e os meses do ano. As partes do corpo. A familia e o entorno escolar. O clima. Luga-
res dun pobo / cidade, edificios. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Partiremos sempre da base de que o alumno aprenderá neste curso os primeiros me-
canismos cara á comunicación oral e á comunicación escrita aínda que a oral terá 
unha maior incidencia. Pero sempre atendendo tanto á comprensión como á expre-
sión, destrezas básicas para poder entablar unha situación de comunicación.   Avalia-
rase o progreso na aprendizaxe que primará sobre o control estricto das adquisicións, 
para iso valorarase a detección e rentabilización dos erros, a autocorrección e a re-
flexión sobre as causas de ditos erros. Valorarase tamén a autoavaliación e a coava-
liación coa profesora e fomentar así a autonomía na aprendizaxe. Terase moi en conta 
o esforzo do alumno por comunicarse correctamente en francés e o seu uso na aula, o 
interese e respecto que demostré o alumno pola nova lingua e polos seus falantes 
tendo en conta que un dos obxectivos é que os rapaces se noten cidadáns europeos 
con plenos dereitos e que coñezan outros países para facilitar a comunicación entre 
todos os membros da Unión Europea. 

CALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN  

O Departamento avaliará se o alumno ou alumna ten acadadas as competencias bási-
cas: 1- Competencia en Comunicación Lingüística. 2- Competencia Matemática. 3- 
Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico. 4- Tratamento da infor-
mación e competencia dixital. 5- Competencia social e cidadá. 6- Competencia cultural 
e artística. 7- Competencia para aprender a aprender. 8- Competencia de autonomía e 
iniciativa persoal. O grao de consecución destas competencias valorarase cuns ítems 
de 1 a 4 para avaliar si a competencia foi adquirida ou non. A comprensión e expresión 
orais correctas puntuaranse con dous puntos. A comprensión e expresión correctas 



puntuaranse con dous puntos. A gramática valorarase con 3 puntos. Os coñecementos 
de civilización con 1 punto. O léxico con 2 puntos. Ademais valorarase o traballo diario, 
a atención e o esforzo, así como o traballo e coidado da libreta, sendo esta valoración 
o 20% da nota final. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

Durante cada trimestre farase unha media de dous ou tres exames, segundo a marcha 
da programación. Ao final do curso hai que ter, como mínimo, dúas avaliacións apro-
badas sendo a final unha delas. 

Nos exames de Setembro entrará toda a materia traballada ao longo de todo o ano 
escolar e será avaliada mediante unha proba de carácter similar ás do resto do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º ESO          PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS         CUR SO 2014-2015 

OBXECTIVOS 

- Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, co 
fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula. 

- Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e sen axuda do diccionario. 

- Desenvolve-la capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma 
eficaz en situación habituais, a través de tarefas específicas. 

- Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento facilitador da 
aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolve-
mento da autonomía. 

- Utiliza-las estratexias da aprendizaxe e os recursos didácticos (diccionarios, li-
bros de consulta, materiais multimedia, etc) co fin de buscar información e 
aprender de forma autónoma. 

- Aprecia-lo valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con per-
soas que tertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor das re-
lacións sociais e interpersoais. 

- Reflexionar sobre a propia aprendizaxe (auto-avaliación). 

CONTIDOS 

1ª Avaliación: Os alumnos deberán reactivar o seu francés repasando os verbos 
aprendidos no primeiro curso. A interrogación: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? 
C’est…Pas de. Comunicarán na clase en francés. Situaranse no espacio por medio de 
preposicións. Describirán e presentarán a súa habitación. Falarán das actividades fóra 
da escola. Os verbos Jouer e Faire + actividade. O verbo Aller. Os artigos contractos. 
Citaranse con alguén. Utilizarán Moi aussi! / Moi non plus! Falarán dos proxectos in-
mediatos. O futuro próximo. Expresarán sensacións e emocións. Contarán acción pa-
sadas por medio do Passé Composé. Indicarán a pertenza. Os adxectivos demonstra-
tivos. Os sons vogálicos e consoánticos. 

2ª Avaliación:  Os alumnos serán capaces de describir un piso ou unha casa. Presen-
tarán á súa familia. Contarán unha xornada en pasado. Os verbos pronominais en 
Passé Composé. Falarán das actividades profesionais. Empregarán o Passé Composé 
en forma negativa. Expresarán a posesión. Farán previsións, Falarán do futuro. Pedi-
rán un producto nunha tenda. A cantidade. Os alimentos. O pronome EN. As consoan-
tes bilabiais, as consoantes dobres, a vogal o. 

3ª Avaliación:  Os alumnos describirán a apariencia de alguén. A roupa. Farán apre-
ciacións sobre a apariencia. Os pronomes persoais COD. Pedirán unha comida nun 
restaurante. O menú. Utilizarán o imperativo e os pronomes COD. Preguntarán e indi-
carán o camiño a alguén. A cidade. Os medios de transporte. O verbo Venir. Pedirán a 
súa opinión a alguén. Darán a súa opinión. Expresarán a negación. Farán compara-
cións. Indicarán a cronoloxía de varias accións. Contarán unha historia en pasado. As 
consoantes oclusivas e dentais, as vogais nasais, os diptongos, os sons vogálicos: 
eur, oeur. 



CONTIDOS MÍNIMOS  

O verbo Avoir en presente. A interrogación. Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? C’est… 
Pas de. Os verbos Vouloir, Pouvoir en presente. As preposicións de lugar: à côté de, 
près de, sur, devant… Jouer à + jeu / sport, jouer de + instrument. Faire du + activida-
de. O verbo Aller en presente. Moi aussi! Moi non plus! O Futur Proche. Passé Com-
posé con Avoir e Être. Os participios pasados. Os adxectivos demonstrativos. O Passé 
Composé na forma negativa. O Passé Composé dos verbos pronominais. Os adxecti-
vos posesivos. O futuro simple. Os artigos partitivos. A cantidade. Pas de. O pronome 
EN. Os pronomes persoais COD. O imperativo e os pronomes persoais COD. O verbo 
venir + medio de transporte. A negación: ne…pas / rien / personne / jamais / plus. 
Comparativo e superlativo. Os marcadores de tempo. O cadro da acción: C’était / Il y 
avait. Léxico: a habitación, os mobles, as actividades de ocio, sensacións, verbos 
conxugados, a roupa, a familia, as acción cotiáns, as profesións, as tendas, os produc-
tos de alimentación, expresión da cantidade, o restaurante, os animais, os medios de 
transporte. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Neste curso, como no 1º, traballaremos as catro destrezas dando prioridade á comuni-
cación oral sobre a escrita aínda que este ano os alumnos xa teñen coñecementos e 
ferramentas para comprender e realizar pequenos textos escritos e empezan a desen-
volverse xa en francés relacionando e consultando dúbidas.,O obxectivo é a comuni-
cación e iso será o que teñamos que avaliar, esa capacidade comunicativa. Avaliarase 
o progreso na aprendizaxe que primará sobre o control estricto das adquisicións; para 
iso valorarase a detección e rentabilización dos erros, a autocorrección e a reflexión 
sobre as causas de ditos erros. Valorarase tamén a autoavaliación e a coavaliación 
coa profesora para fomentar así a autonomía na aprendizaxe. 

Neste ano xa se pode facer unha reflexión global mais profunda sobre os aspectos 
gramaticais,sempre como útiles para a comunicación. Valoraremos tamén o interese 
pola comprensión e o coñecemento doutro país e doutros costumes tanto europeos 
como no resto do mundo da francofonía. 

CALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN  

O Departamento avaliará se o alumno ou alumna ten acadadas as competencias bási-
cas: 1- Competencia en Comunicación Lingüística. 2- Competencia Matemática. 3- 
Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico. 4- Tratamento da infor-
mación e competencia dixital. 5- Competencia social e cidadá. 6- Competencia cultural 
e artística. 7- Competencia para aprender a aprender. 8- Competencia de autonomía e 
iniciativa persoal. 

O grao de consecución destas competencias valorarase cuns ítems de 1 a 4 segundo 
o grao de adquisición delas. 

A comprensión e expresión orais correctas puntuaranse con 2 puntos. A comprensión 
e expresión escritas correctas puntuaranse con 2 puntos. A gramática valorarase con 
3 puntos. O coñecemento da civilización con 1 punto. O léxico con 2 puntos. Ademais 
valorarase o traballo diario, a atención e o esforzo, así como o traballo e coidado da 
libreta persoal, sendo esta valoración o 20% da nota final. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

Durante cada trimestre faranse unha media de dous ou tres exames, segundo a mar-
cha da programación. Ao final do curso hai que ter, como mínimo, dúas avaliacións 
aprobadas sendo a final unha delas. 



Nos exames de Setembro entrará toda a materia traballada ao longo de todo o ano 
escolar e será avaliada mediante unha proba de carácter similar ás do resto do curso. 

 

 

 

 

3º ESO      PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS       CURSO 201 4-2015 

OBXECTIVOS 

- Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, co 
fin de realizar intercambios dentro e fóra da aula. 

- Ler diversos tipos de texto de forma comprensiva e sen axuda do diccionario. 

- Desenvolve-la capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma 
eficaz en situacións habituais, a través de tarefas específicas. 

- Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento facilitador da 
aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolve-
mento da autonomía. 

- Utiliza-las estratexias de aprendizaxe e os recursos didácticos (diccionarios, li-
bros de consulta, materiais multimedia, etc) co fin de buscar información e 
aprender de forma autónoma. 

- Aprecia-lo valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con per-
soas que pertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor das re-
lacións sociais e interpersoais. 

- Reflexionar sobre a propia aprendizaxe (auto-avaliación). 

CONTIDOS 

1ª Avaliación:  Os alumnos deberán coñecer ben o alfabeto, saber deletrear. Formular 
preguntas persoais e contestar. Falar da “rentrée”. A interrogación. Valor gramatical da 
acentuación en francés. O alfabeto fonético. Entoación interrogativa, exclamativa, 
asertiva. Comunicarse na clase. Expresar opinións. Manifestar gustos e preferencias. 
Describir e caracterizar a alguén. Manifestar sentimentos e emocións. O imperativo 
afirmativo e negativo. Verbos regulares e irregulares. Os adxectivos regulares e irregu-
lares. Contar unha anécdota. Falar das tarefas domésticas. Expresar a obriga. Resal-
tar quen realiza a acción. Indicar os movementos de alguén. Relatar sensacións. Con-
tar un acontecemento en pasado. A cidade e a vida cotiá. Pequenos xestos ecolóxi-
cos. Os números elevados. A mise en relief. Os auxiliares Être e Avoir e o Passé 
Composé. Os verbos dos tres grupos. Os pronomes tónicos, O pronome adverbial 
complemento de lugar Y. As vogais orais e nasais. 

2ª Avaliación:  Os alumnos contarán unha historia en pasado. Saberán definir o marco 
da situación. Introducir un elemento imprevisto. Describir a un persoaxe de ficción. 
Contar recordos. Facer prognósticos. Falar do futuro. As partes da cara, o peiteado. 
Partes do corpo. Os xogos e o lecer. Os hábitos da infancia. Os signos do zodiaco. 
Expresións de tempo concernentes ao futuro. Os deportes antigos e modernos. O im-
perfecto. A noción de futuro, a súa conxugación. Comentar os gustos musicais pro-



pios. Expresar a frecuencia. Definir con detalle algo ou a alguén. Comparar cancións e 
grupos musicais. Contar a biografía dun grupo. Comentar imaxes publicitarias. O vo-
cabulario da música. Expresións temporais relacionadas coa frecuencia. A negación. A 
frase subordinada relativa. O comparativo e o superlativo. A negación co Passé Com-
posé. O ritmo das frases longas e a puntuación. 

3ª Avaliación:  Serán capaces de falar dun deporte de risco. Falar por teléfono. Pedir 
ou dar consello. Argumentar. Dar unha explicación sinxela sobre algo. Os gustos e as 
cualidades deportivas. Fórmulas epistolares. O discurso indirecto. A sintaxe das for-
mas verbais: Aller+infinitivo, Venir de+infinitivo, Être sur le point de+infinitivo, Être en 
train de+infinitivo. Os pronomes. Indicar a cantidade e o xeito de facer algo. Expresar 
as reaccións. Contar unha situación en pasado. Realizar unha enquisa. Xustificar un 
razoamento. Un inmoble, os pisos. Os números ordinais. Expresións relacionadas coa 
cantidade. Os novos deportes. Revisións dos tempos verbais. Formas interrogativas. 
Os adverbios de cantidade. Repaso dos sons de vogais e consoantes. 

CONTIDOS MÍNIMOS  

A Frase Interrogativa. O valor gramatical dos acentos. O imperativo afirmativo e nega-
tivo. Verbos no Presente (-er, -ir, -re, -oir, -ir). O xénero dos adxectivos. O Passé 
Composé. A expresión da obriga: il faut / devoir + infinitif. Os pronomes tónicos. Os 
verbos do terceiro grupo: offrir, savoir, devoir. O pronome de lugar Y. O emprego dos 
tempos do relato: Imperfecto e Passé Composé. Emprego dos tempos de futuro: pre-
sente, futuro próximo e futuro simple. A negación: Passé Composé, rien…ne, person-
ne…ne. Si ou Oui. Pronomes relativos: qui, que, où. Comparativos e superlativos irre-
gulares: mieux e meilleur.Os diferentes momentos da acción: aller / être sur le point 
de, être en train de / venir de + infinitif. Pronomes persoais COI: lui, leur. O estilo indi-
recto: demander de, demander si, demander ce que. A cantidade: très, trop, beaucoup, 
assez, peu. Os números cardinais e ordinais. Vocabulario: adxectivos. A vila e a vida 
cotiá. As tarefas domésticas. As sensacións. As partes do corpo. Os xogos as activi-
dades de ocio. Os deportes. A expresión do tempo. O teléfono. Os adverbios de canti-
dade. Os inmobles. Léxico fundamental e profundización do estudiado anteriormente 
en 1º e 2º curso. Fórmulas e expresións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Con respecto ás habilidades comunicativas, consideramos esencial que os alumnos 
sexan capaces de extraer a información global e específica de mensaxes orais e en 
textos escritos. Valorarase o esforzo por participar en conversacións breves poñendo 
interese en facelo correctamente co fin de entender e ser entendido. A capacidade de 
redactar textos sinxelos empregando os recursos de cohesión  para ser comprensibles 
ó lector. Reflexionar sobre o sistema da lingua francesa para adquirir estratexias que 
poidan utilizar en diversos contextos. Interese polos datos culturais. Respectar as par-
ticularidades (diferencias de pronunciación, acento…) da lingua francesa e intentar 
adquirilas para mellorar a comunicación. Observarase a capacidade de comprensión 
oral sen apoio do escrito. Comprensión esencial de diálogos e de textos orais novos 
en presente, pasado ou futuro. Elaboración de frases longas ou de pequenos párrafos 
con varios verbos. Utilización dos adverbios de tempo e de modo. Descripción en lin-
gua oral do desenrolo cronolóxico dunha historia ou dun acontecemento pasado. To-
ma-la palabra sen temor para informarse, pedir, refusar, aceptar e explicarse. Utiliza-
ción sistemática do francés como lingua de comunicación na aula. Produción de frases 
longas, compostas. Comprensión exhaustiva de textos e diálogos. 

CALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN  



O Departamento avaliará se o alumno ou alumna ten acadadas as competencias bási-
cas: 1- Competencia en Comunicación Lingüística. 2- Competencia Matemática. 3- 
Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico. 4- Tratamento da infor-
mación e competencia dixital. 5- Competencia social e cidadá. 6- Competencia cultural 
e artística. 7- Competencia para aprender a aprender. 8- Competencia en autonomía e 
iniciativa persoal. 

O grao de consecución destas competencia valorarase cuns ítems de 1 a 4 para ava-
liar se a competencia foi adquirida ou non. 

A comprensión e expresións orais correctas puntuaranse con 2 puntos. A comprensión 
e expresión escritas correctas puntuaranse con 2 puntos. A gramática valorarase con 
3 puntos. O coñecemento da civilización con 1 punto. O léxico con 2 puntos. 

Ademais valorarase o traballo diario, a atención e o esforzó, así como o traballo e coi-
dado da libreta persoal, sendo esta valoración o 20% da nota final. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

Durante cada trimestre farase unha media de dous ou tres exames, segundo a marcha 
da programación. Ao final do curso hai que ter, como mínimo, dúas avaliacións apro-
badas sendo a final unha delas. Nos exames de Setembro entrará toda a materia tra-
ballada ao longo de todo o ano escolar e será avaliada mediante unha proba similar ás 
do resto do curso. 

 

 

 

 

 

                                             

 


