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2- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

 
a) O Instituto de Ensino Secundario “Terra de Trasancos” é un centro

do Concello de Narón de titularidade pública. O centro atópase no
Camiño  Real  s/n.  No  entorno  atopamos  un  polígono  onde  se
desenvolven actidades de tipo industrial, comercial e empresarial.
O nivel  socioeconómico  das  familias  é  principalmente  de  clase
obreira  ou  clase  media  /  baixa.  No  contorno  máis  inmediato  ó
centro  podemos atopar,  cara  ó  norte  e  ó  leste  edificacións  de
grande  volumen  adicadas,  como  xa  se  indicou  antes,  a
actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó sur
e ó leste atopamos vivendas unifamiliares, e, nun contorno máis
lonxano  vivendas  plurifamiliares.  Ademais,  inmediatos  ó  centro,
atopamos  o  IES  “As  Telleiras”  e  o  polideportivo  municipal  “As
Lagoas”. O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada
de Cedeira.

      A distancia do IES ós nucleos urbanos do concello, así como a
procedencia dos alumnos fai que éstes accedan na súa práctica
totalidade a éste en transporte escolar, e, no caso dos alumnos de
Ciclos  en  transporte  privado  cando  o  seu  horario  lectivo  non
coincide  co  do  resto  dos  alumnos.  Este  feito  supón  un
condicionante extremo na actividade do centro pois, na práctica, o
desenvolvemento  de calquera  actividade fóra  do horario  lectivo
implica  o  desprazamento  dos  participantes  polos  seus  propios
medios  sen  que  exista  nin  sequera  transporte  público  nas
cercanías.

b) Modelo lingüístico.
      O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en

tódalas comunicacións, circulares e escritos. En canto ó idioma
empregado  nas  clases,  é  parello  entre  o  galego  e  o  castelán,
axustándose  en  todo  caso  ó  prescrito  na  normativa  lingüística
sobre  o  uso  do  galego  no  ensino.  O  idioma  empregado  polos
profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego
ou castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgúns
deles.
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c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:
1) Etapas e niveis de ensinanza.
O centro imparte ensinanzas de:
1.a) Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).
1.b)  Bacharelato.  As  modalidades  impartidas  son  o  Científico

Tecnolóxico e o de Humanidades e Ciencias Sociais.
1.c) Ciclos de Grao Medio:
-  Xestión  administrativa.  Pertence  á  familia  profesional  de

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en
dous cursos académicos.

1.d) Ciclos de Grao Superior:                                                                
-  Administración  e  finanzas.  Pertence  á  familia  profesional  de

administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en
dous cursos académicos.

1.e) FPBásica de Electricidade e Electrónica.
1.f) FPBásica de Comercio.

      O Instituto participa en diferentes Plans e Proxectos como son o
Plan Proa, Proxecta, Terra, Plans de Innovación Educativa como
son o TEI (Tutoria  entre Iguais en 1º e 3º de ESO) e o Coro
Solidario, o Proxecto Erasmus no que se está no segundo ano,
falta un terceiro e os Correspondentes Xuvenís.

2.A) INTRODUCIÓN Á MATERIA DE FRANCÉS COMO SEGUNDA
LINGUA ESTRANXEIRA

      O  ensino  da  lingua  francesa  supón  o  desenrolo  dunha
competencia comunicativa que conleva que o alumno desenvolva
as catro destrezas de expresión e comprensión orais e escritas.
Será  por  medio  das  funcións  comunicativas,  en  francés
“approches  communicatives”,  captando  o  discurso  na  súa
dimensión global e privilexiando o senso fronte á forma como se
conseguirá. Tratarase non xa de proporcionar tanto datos sobre a
lingua como de que o alumno sexa o elemento central, cun papel
activo, autónomo e responsable. O feito de centrar o ensino no
alumnado leva a que se faga unha progresión en espiral mediante
a cal os contidos aparecerán varias veces, en distintas fases de
traballo, nas que se ampliarán e profundizarán. Por  outra parte, o
erro enténdese como un elemento mais do proceso, non negativo,
senón  regulador,  que  permitirá  axustar  e  reorientar  todo  o
proceso.

      A  clase  será  o  lugar  que  sustituia  ós  lugares  reais  de
comunicación.  Nela  intervirán  relacións  sociais  como  noutras
situacións  de  comunicación  e  as  interaccións  centraranse  no
obxectivo de aprender unha lingua estranxeira. As actividades que
se  desenrolan  na  clase  haberán  de  achegarse  a  situacións
comunicativas reais e o material empregado será similar ó que se
poida  atopar  fóra  da  aula.  O  uso  de  documentos  auténticos
presenta unha serie de vantaxes: achegan o traballo lingüístico á
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realidade social, motivan á alumnado e favorecen a autonomía de
aprendizaxe que é un dos obxectivos prioritarios da ESO e do
Bacharelato. Nos primeiros niveis resulta difícil integralos porque
non  son  asequibles  para  os  principiantes.  Será  un  soporte
indispensable para os traballos de comprensión, oral ou escrita,
para os traballos de observación e análise,  para facer  distintas
actividades de expresión e para presentar aspectos socioculturais.

      Pola  contra,  a  fonética  e  a  gramática  traballaranse  con
materiais específicos “pedagoxizados”. As actividades favorecerán
a  creatividade  e  a  iniciativa,  sobre  todo  as  actividades  de
expresión,  para  as  que  se   empregarán  documentos  escritos,
soportes visuais e auditivos,  simulacións e xogos diversos,  con
obxectivos variados: léxicos, gramaticais ou comunicativos.

      No  derradeiro  curso  da ESO preténdese  o  logro  dunha
maior corrección e fluidez nos intercambios comunicativos, o que
implica  avanzar  no  desenvolvemento  das  catro  dimensións  da
competencia  comunicativa:  a  lingüística,  a  discursiva,  a
sociolingüística  e  a  estratéxica.  Iso  supón  o  coñecemento  e  a
utilización  cada  vez  mais  correcta  dos  elementos  fonolóxicos,
morfosintácticos  e  léxicos  en  función  do  tipo  de  discurso  e  da
intención  comunicativa  utilizando  as  convencións  socioculturais
propias de cada caso e facendo uso de estratexias que permitan
transmitir  con  éxito  a  información  e  salvar  as  dificultades  e
carencias de comunicación.

      Ademais  do  perfeccionamento  da  competencia
comunicativa dos alumnos debense ter en conta a potenciación da
autonomía na aprendizaxe e o desenvolvemento da creatividade
no  uso  da  lingua.  En  canto  á  autonomía,  é  necesario  que
desenvolvan a capacidade de tomar decisións por sí mesmos, e
deste  modo  adquirir  un  sentimento  de  propiedade  e
responsabilidade pola súa propia aprendizaxe. Cómpre que teñan
suficientes  experiencias  relacionadas  cas  estratexias  de
aprendizaxe para que cheguen a facerse conscientes do proceso
de adquisición do coñecemento.

      En  canto  á  creatividade  convén  ter  en  conta  que  o
desenvolvemento da creatividade será diferente en cada alumno
en función das súas capacidades e das súas aptitudes, ademais,
para  que  se  leve  a  cabo  será  necesario  que  asuman  que  o
resultado vai depender en gran medida da súa vontade e do seu
esforzo persoal. A selección de situacións en contextos familiares
para eles será o punto de patida para pasar a outras, nas que
sexa necesario poñer en xogo a imaxinación e a capacidade para
resolvelas de forma creativa.

      En  relación  ca  autonomía  da  aprendizaxe,  no  primeiro
curso incidirase nas estratexias ligadas á obtención dunha maior
fluidez e corrección na lingua oral,  e no segundo adquirirán un
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maior peso as relacionadas ca lingua escrita e co uso creativo da
lingua. Os textos de tipo conversacional  traballaranse nos dous
cursos tendo en conta que han de aparecer tanto os de carácter
espontáneo como aqueles que requiren planificación previa. Con
respecto  ós  outros  tipos  de  discurso,  comenzarase  co  uso  de
textos  narrativos  e  descriptivos  para  continuar  cos  de  tipo
expositivo e argumentativo. Esta graduación haberá de reflectirse
para o seu tratamento na aula.

      O  contacto  ca  literatura  iniciarase  no  primeiro  curso  co
traballo  sobre  textos  relacionados  co  tema  programado  e  cos
intereses dos alumnos; en segundo incluirase a lectura extensiva
dalgunha obra significativa.

 

      Os contidos actitudinais trataranse de maneira continuada en toda
a etapa, tanto aquelas actitudes relacionadas co traballo en grupo
e os procesos de colaboración como as que tenden á valoración
da importancia do uso correcto e creativo da lingua francesa.

3- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS
CLAVE

 As  competencias  clave  de  cada  un  dos  obxectivos,  contidos,
criterios de avaliación e  estándares de aprendizaxe da programación
serán marcados cunha abreviatura. De maneira que:

- CCL: Refírese á Competencia en comunicación lingüística.
- CMCCT:  Refírese  á  Competencia  matemática,  ciencias  e

tecnoloxía.
- CD: Refírese á Competencia Dixital.
- CAA: Refírese á Competencia de aprender a aprender.
- CSC: Refírese á Competencia social e cidadá.
- CSIEE:  Refírese  á  Competencia  en  iniciativa  e  espírito

emprendedor.
- CCEC:  Refírese  á  Competencia  en  conciencia  e  expresións

culturais.

     O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenrolo da
competencia en comunicación lingüística dunha maneira directa,
completando,  enriquecendo  e  enchendo  de  novos  matices
comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral.
Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no desenrolo de
habilidades  comunicativas,  contribuirá  ó  desenrolo  desta
competencia no mesmo senso que fai a primeira lingua.

      A linguaxe é o principal vehículo do pensamento humano e
a ferramenta mais potente para a interpretación e representación
da realidade e o instrumento de aprendizaxe por excelencia, de
ahí que esta materia, na medida en que contribue á mellora da
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competencia comunicativa xeral,  faino tamén á competencia de
aprender a aprender.

      Nembargantes, a súa maior contribución radica en que a
aprendizaxe dunha lingua estranxeira rentabilizase enormemente
si  se  inclúen contidos relacionados ca  reflexión  sobre  a  propia
aprendizaxe, para que cada alumno ou alumna identifique cómo
aprende mellor e qué estratexias os fan mais eficaces. Esta é a
razón da introducción no currículo  de aspectos relacionados ca
reflexión sobre a propia aprendizaxe. Así mesmo as decisións que
provoca  esta  reflexión  favorecen  a  autonomía  e,  nese
senso,pódese  afirmar  que  a  lingua  estranxeira  contribue  á
competencia de aprender a aprender así como a competencia en
iniciativa e espírito emprendedor.

      As competencias citadas están na actualidade en relación
directa ca competencia dixital. 

As  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación
ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real con calquer
parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo
incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento
dunha  lingua  estranxeira  ofrece  a  posibilidade  de  comunicarse
utilizando  ditas  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.
Ademais  facilita  a  comunicación  persoal  por  medio  de  correo
electrónico en intercambios con xóvenes doutros lugares e, o que
é  mais  importante,  crea  contextos  reais  e  funcionais  de
comunicación.  Asemade,  na  medida  en  que  unha  lingua
estranxeira  esixe  o  contacto  con  modelos  lingüísticos  moi
diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, é
inherente  á  materia  e  este  uso  cotiá  contribúe  directamente  ó
desenrolo desta competencia.

     Esta  materia  fomenta  en  boa  medida  o  desenrolo  da
competencia social e cidadá. As linguas serven ós falantes para
comunicarse  socialmente,  mais  tamén  como  vehículo  de
comunicación  e  transmisión  cultural.  Aprender  unha  lingua
estranxeira  implica  o  coñecemento  de  rasgos  e  feitos  culturais
vinculados ás diferentes comunidades de falantes da mesma. Esta
aprendizaxe ben orientada desde a escola debe traducirse tanto
na capacidade como no interese por coñecer outras culturas e por
relacionarse  con  outras  persoas,  falantes  ou  aprendices  desa
lingua.

      Ó mesmo tempo, o coñecemento doutra lingua e de rasgos
culturais diferentes ós propios contribúe á mellor comprensión e
valoración  da  propia  lingua  e  cultura  e  favorece  o  respecto,  o
recoñecemento  e  a  aceptación  de  diferencias  culturais  e  de
comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a
comprender  e  apreciar  tanto  os  rasgos  de identidade  como as
diferenzas.
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     Por  outra  banda,  na  aula  de  lingua  estranxeira  son
especialmente relevantes as interaccións por parellas e en grupo
que propician a participación, a expresión de ideas propias e a
escoita  dos  demais,  isto  supón  a  implicación  dos  alumnos  e
alumnas nun proceso de negociación permanente onde a reflexión
e a toma de decisións conxunta,  a colaboración para acadar un
obxectivo  común,  ou  compartir  recursos  ou  a  capacidade  de
aprender  uns  dos  outros,  favorece  e  potencia  as  actitudes  e
habilidades  sociais  fundamentais  para  o  seu  desenrolo  como
cidadáns.

      Así mesmo, toda lingua estranxeira contribúe ó desenrolo da
competencia  en  conciencia  e  expresións  culturais  a  través  do
achegamento  ós  rasgos  característicos  da  cultura  e  as
manifestacións artísticas (arte, literatura, cine, música, etc) propias
da  lingua  e  dos  países  nos  que  se  fala,  especialmente  si  se
propicia na aula a expresión de opinións,  gustos e emocións ante
a  diversidade  cultural  e  mediante  a  realización  de  tarefas,
individuais e grupais que conlevan á análise dalgunhas formas de
dita  diversidade  cultural  e  desenvolven  a  creatividade  do
alumnado.

Por último, esta materia tamén pode contribuír ó desenrolo
da competencia matemática no coñecemento   e a interacción co
mundo  físico,  mediante   o  emprego  da  lingua estranxeira  para
facer  operacións  cognitivas  sobre  calquer  tema  e  aspectos
relacionados con outras materias da etapa, ou a través de tarefas
relacionadas  ca  obtención,  análise,  síntese  e  transmisión  de
información.  

4- OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS

4. a)  OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA

      O currículo oficial da Segunda Lingua Estranxeira para a etapa de
Educación  Secundaria  Obrigatoria  plantexa  como  o  obxectivo
principal  a  adquisición  dunha  competencia  comunicativa
gramatical,  discursiva, sociolingüístca, estratéxica e sociocultural
en tódalas súas vertentes:

      A  comunicación  oral:  para  que  os  alumnos  poidan
comunicarse,  na  doble  faceta  de  comprensión  e  expresión,  en
situacións habituais da súa vida cotiá ou relacionados cos seus
intereses e motivacións. CCL, CAA, CSC.

     A comunicación escrita: para que os alumnos adquiran o dominio
da mesma, na súa dobre faceta de comprensión e expresión, que
lles garantice poder comunicarse en situacións prácticas cotiás.
CCL, CAA, CSC.
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      A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe: para
que o alumno reflexione sobre os mecanismos que utiliza para
aprender e que identifique as estratexias que lle son máis útiles,
facilitando a súa propia aprendizaxe. CCL, CAA.

      Os aspectos  socioculturais:  para  mostrar  ós alumnos outras
formas de entender a realidade, enriquecendo así o seu mundo
cultural e favorecendo o desenrolo da actitudes de relativización e
tolerancia. CCL, CAA, CCEC.

      O ensino do francés como Segunda Lingua Estranxeira terá como
obxectivo contribuír ó desenrolo  das seguintes capacidades dos
alumnos:

1. Comprender a información global e os datos mais relevantes
das  mensaxes  sinxelas  en  francés,  en  situacións  de
comunicación  próximas  ós  alumnos,  mediante  o  uso
consciente  de  estratexias  de  comprensión  oral.  CCL,  CAA,
CSC.

2. Utilizar de forma oral o francés nos intercambios comunicativos
dentro  da  aula  desenrolando  pautas  de  interacción  que
permitan reaxustar o discurso. CCL, CAA, CSC.

3. Producir  mensaxes  orais  sinxelas  en  francés,  en  situacións
relacionadas  co  entorno  comunicativo  dos  alumnos,
combinando á 

 

     vez recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos, co fin de
satisfacer as súas necesidades máis básicas de comunicación.
CCL, CAA, CSC, CCEC.

4. Ler de forma comprensiva documentos auténticos sinxelos en
francés,  recurrindo  conscientemente  a  estratexias  de
recoñecemento e identificación. CCL, CAA, CSC.

5. Producir mensaxes escritas de carácter práctico e / ou cotiá,
respectando os rasgos básicos do código e adecuando, cara á
súa propia elaboración, os esquemas formais correspondentes
ó tipo de texto. CCL, CAA, CSC, CCEC.

6. Reflexionar sobre o sistema lingüístico na comunicación como
elemento  facilitador  da  aprendizaxe  do  francés  e  como
instrumento para mellorar as propias producións. CCL, CAA.

7. Captar e contrastar o que é diferente ou semellante entre a
cultura francesa e a propia cultura no que se refire á visión do
mundo  e  as  interaccións  persoais  relativizando  as  propias
crenzas culturais. CCL, CCEC, CAA.

8. Aplicar  a experiencia previa  da aprendizaxe doutras linguas,
desenrolando  a  capacidade  de  aprender  de  maneira
autónoma. CCL, CAA.
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4.b) OBXECTIVOS XERAIS DO PRIMEIRO CICLO

Cando rematen o 1º ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria os
alumnos  deberán  ser  capaces  de  comunicarse  en  francés  en
temas  que  se  corresponden  ca  súa  idade,  utilizando  as  catro
destrezas:

1. Fomentar  unha  actitude  favorable  cara  ó  francés,  facendo
participar ós alumnos de maneira activa e receptiva. CCL, CAA.

2. Comprender a información global e esencial de mensaxes orais
sinxelas  relacionadas ca  vida  cotiá  e  cos temas traballados na
aula. CCL, CAA, CSC.

3. Comprender  e  utilizar  o  francés  como  lingua  de  comunicación
dentro da aula. CCL, CSC.

4. Producir mensaxes orais sinxelas respectando as particularidades
propias  da lingua francesa como a  pronuncia,  a  entoación  e a
estructura da frase. CCL, CAA.

5. Facer uso das estratexias comunicativas elementais para facilitar
a comunicación. CCL, CAA.

6. Aplicar  estratexias  de  comprensión  na  comunicación  tanto  oral
como escrita  para captar  o  senso dunha mensaxe sen ter  que
coñecer todas e cada unha das palabras que a compoñen. CCL,
CAA.

7. Comprender  as  ideas  principais  e  secundarias  en  textos
procedentes  dos  medios  de  comunicación  e  prensa  xuvenil,
accesibles ós alumnos polo seu grao de dificultade, temática ou
interese. CCL, CAA, CSC, CCEC.

8. Establecer as correspondencias básicas entre o francés oral e o
escrito. CCL, CAA, CCEC.

9. Producir mensaxes escritas sinxelas ou textos de imitación a partir
de pautas. CCL, CAA, CSC.

10. Dominar a estrutura básica da frase e construir pequenos textos,
organizando  as  ideas  e  a  información  de  forma  coherente  e
comprensible. CCL, CAA.

11. Empregar o vocabulario e as estruturas adaptadas segundo otema
nunha situación comunicativa concreta,  tanto oral  como escrita.
CCL, CAA, CSC, CCEC.

12.Reflexionar sobre a lingua e a comunicación e sacar conclusións.
CCL, CAA, CSC.

13. Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe e avaliar os
propios progresos. CCL, CAA.

14. Iniciarse na práctica da autocorrección. CCL, CAA.
15. Identificar  as  propias  habilidades e  dificultades co  fin  de  poder

determinar  os  obxectivos  acadados  e  necesidades  por  cubrir.
CCL, CAA.

16. Organizar o propio traballo, utilizando os materiais básicos para a
aprendizaxe  (libro  de  texto,  cadros  gramaticais,  léxico
persoalizado, diccionario, caderno de notas…). CCL, CAA, CCEC.

17. Amosar  unha actitude aberta  e  positiva  polo  traballo  en  grupo,
respectando  ós  compañeiros,  colaborando  e  asumindo
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responsabilidade  nas  tarefas  que  ahí  que  realizar.  CCL,  CAA,
CSC.

18. Recoñecer  o  significado  e  uso  das  convencións  sociais.  CCL,
CSC.

19.Aceptar  a  diferencia  e  ter  unha  actitude  de  respecto  ás
información,  opinión,  modelos  e  estereotipos.  CCL,  CSC,  CAA,
CSIEE.

4. c) OBXECTIVOS DO SEGUNDO CURSO

1. Repasar e reforzar o adquirido. CCL, CAA.
2. Ampliar  a  competencia  comunicativa  integrando  os  elementos

adquiridos. CCL, CAA, CSC.
3. Comunicar necesidades e sentimentos básicos. CCL, CAA, CSC.
4. Formular  opinións  e  apreciacións de forma sinxela  na  linguaxe

oral e escrita. CCL, CAA, CD, CSIEE.
5. Toma-la palabra en francés e participar nos intercambios propios

da clase. CCL, CAA, CSC, CD.
6. Recoñecer e adecuar a linguaxe segundo a situación e a canle de

comunicación. CCL, CAA, CD, CSC.
7. Comprender e dar instruccións e explicacións relativas á vida cotiá

na linguaxe oral. CCL, CSC, CD.
8. Comprender as ideas principais e secundarias de relatos sinxelos

na prosa e literatura xuvenil. CCL, CAA, CCEC.
9. Extraer  datos  concretos  de  textos  adecuados  á  idade  dos

alumnos. CCL, CAA, CD, CCEC.
10. Construir  pequenos  textos  e  organizar  as  ideas  de  forma

coherente. CCL, CAA.
11.Dominar  a estructura básica das frases en francés.  CCL, CAA,

CD.
12.Coñecer  e  practicar  as  regras  básicas  relativas  á  ortografía,

morfoloxía e sintaxe. CCL, CAA, CD.
13. Organiza-lo propio traballo con eficacia e empregar o material de

aprendizaxe de forma correcta e como fonte de información. CCL,
CAA, CS.

14. Avaliar os progresos e o propio proceso de aprendizaxe da lingua.
CAA.

15. Recoñecer  e  aceptar  o  erro  como  parte  do  proceso  de
aprendizaxe. CAA.

16.Utiliza-lo aprendido para autocorrexirse. CAA, CD.
17. Asumir  con  responsabilidade  o  rol  asignado  nunha  tarefa  de

grupo. CAA, CSC, CD.

4.d) OBXECTIVOS XERAIS DO 2º CICLO DE ESO. – 3º ANO

a) Comprender  mensaxes  orais  sinxelas  emitidas  en  francés,
relativas ás situacións mais habituais de comunicación, producidas
directamente por falantes ou por medios de comunicación. CCL,
CAA, CD, CSC, CCEC.
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b) Comprender  mensaxes  escritas  en  lingua  francesa  relativas  ás
diversas  situacións habituais de comunicación,  procedentes de
diversas fontes, utilizando as informacións globais e específicas,
transmitidas  polos  textos,  con fins  concretos.  CCL,  CSC,  CAA,
CD.

c) Utilizar a lingua francesa como lingua de comunicación co profesor
e  cos  compañeiros  durante  o  desenvolvemento  da  clase,
atendendo ás normas básicas de comunicación interpersoal. CCL,
CAA, CSC, CD.

d) Utilizar oralmente a lingua francesa usando recursos lingüísticos e
non lingüísticos, co fin de satisfacer as necesidades mais básicas
da comunicación na aula, amosando interese por comprender e
facerse comprender. CCL, CAA, CSC, CD.

e) Ler de forma comprensiva e autónoma textos sinxelos adecuados
ás súas capacidades e intereses, para obter informacións globais
e específicas. CCL, CAA, CSC, CCEC.

f) Producir  mensaxes  escritas  sinxelas  en  lingua  francesa,  nas
situacións mais habituais de comunicación escrita, respectando as
regras básicas do código escrito. CCL, CSC, CAA, CCEC.

g) Reflexionar  sobre  o  funcionamento  do  sistema  lingüístico  na
comunicación como elemento que facilita a aprendizaxe e como
un dos medios para mellorar as propias produccións. CCL, CAA,
CD.

h) Aprecia-la  riqueza  que  supoñen  as  diversas  linguas  e  culturas
como formas distintas de codifica-la experiencia e de organiza-las
relacións interpersoais. CCL, CSC, CCEC.

i) Manter  unha  actitude  receptiva  e  crítica  cara  as  informacións
culturais que as linguas estranxeiras transmiten para reflexionar
sobre os nosos propios costumes. CCL, CAA, CSC, CCEC.

j) Aplica-la experiencia previa noutras linguas (en galego, castelán,
inglés…)  á  aprendizaxe  da  lingua  francesa  para  desenvolver
estratexias  de  aprendizaxe  autónoma  e  establecer  analoxías,
comparacións  e  contrastes  entre  as  linguas  do  currículo.  CCL,
CAA, CCEC, CD.

4.d) OBXECTIVOS XERAIS DO 2º CICLO DE ESO.- 4º ANO.

a) Comprender  mensaxes  orais  sinxelas  emitidas  en  francés,
relativas ás situacións mais habituais de comunicación, producidas
directamente  por falantes  ou  por  medios  de  comunicación.
Comprender globalmente a información específica de mensaxes
orais relativas ós centros de interés

     traballados  previamente  e  ás  situacións  mais  habituais  de
comunicación  tanto  académicas  como  de  interacción  social,
atendendo ó ritmo, á entoación e ós elementos da situación de
comunicación como portadores de significado. Trátase de que o
alumno utilice  a  experiencia  acumulada ó  longo da etapa para
acceder á comprensión. CCL, CAA, CD, CSC.
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b) Comprender  mensaxes  escritas  en  lingua  francesa  relativas  ás
diversas  situacións  habituais  de  comunicación,  procedentes  de
diversas fontes, utilizando as informacións globais e específicas,
transmitidas polos textos, con fins concretos. Os alumnos deberán
chegar  a  comprender  global  e  específicamente  textos  escritos
procedentes  de  medios  de  comunicación  considerando  como
elemento esencial de comprensión a tipoloxía textual, as palabras
clave e as situacións de comunicación na que se emite. Os textos
propostos para realizar as aprendizaxes ligadas a este obxectivo
tratarán temas coñecidos polos alumnos en relación ca materia, as
aprendizaxes  doutras  áreas  ou  os  seus  intereses,  igualmente
estos  textos  deberán  ser  contextualizados  indicando  a  fonte,  a
data e aqueloutros indicios contextuais portadores de significado,
ter unha estructura fácilmente identificable polo alumno e conter
palabras-clave que lle permitan unha aproximación sen dificultade
ó significado do texto. CCL, CAA, CSC, CD.

c) Utilizar a lingua francesa como lingua de comunicación co profesor
e  cos  compañeiros  durante  o  desenvolvemento  da  clase,
atendendo  ás  normas  básicas  de  comunicación  interpersoal.
Aceptar e utilizar o francés como lingua de comunicación na aula
valorando o seu uso como medio de ampliar a súa capacidade de
comunicarse  nesa  lingua  e  de  aproveitar  contextos  de
comunicación para a súa práctica. Pretendese así que o alumno
considere habitual o uso da lingua francesa na aula, non só na
realización dos exercicios ou das actividades, senón tamén nas
interaccións  que  delas  se  deriven  tanto  entre  os  compañeiros
como no profesor. Este uso do francés nas únicas situacións de
comunicación auténticas que se producen na aula axudaralle  a
automatizar  rutinas  de  interacción  e  así  poder  usalas  de  xeito
espontáneo. CCL, CAA, CD, CSC

d) Utilizar oralmente a lingua francesa usando recursos lingüísticos e
non lingüísticos, co fin de satisfacer as necesidades mais básicas
de comunicación na aula, amosando interese por comprender e
facerse  comprender.  Participar  nas interaccións orais  propostas
nas actividades da aula producindo mensaxes comprensibles e
apropiadas  a  situacións  de  comunicación  coñecidas  co  fin  de
intercambiar información ou opinión, respectando as normas de
interacción  social  e  utilizando  as  intervencións  mais  libres  que
simulen  a  comunicación  real.  As  actidades  permitiranlle  emitir
mensaxes  ou  reaccionar  ante  as  emitidas  polos  compañeiros,
sempre en situacións coñecidas ou familiares. Para a realización
dos intercambios deberá aplica-las funcións, léxicos e estructuras
apropiados  á  situación,  así  como  as  rutinas  e  fórmulas  de
interacción  social.  Asimesmo  recurrirá  ás  estratexias  de
comunicación,  tanto lingüísticas como non lingüísticas, para que o
intercambio comunicativo  sexa satisfactorio. CCL, CAA, CSC, CD.
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e) Ler de forma comprensiva e autónoma textos sinxelos adecuados
ás súas capacidades e intereses, para obter informacións globais
e específicas. Ler de forma autónoma en lingua francesa textos de
mediana  extensión,  establecendo  un  obxectivo  de  lectura  en
función da tarefa proposta, apoiándose nos indicios portadores de
significado  do  texto,  na  súa  bagaxe  de  coñecemento  sobre  a
materia  e  sobre  o  tema  para  mellorar  a  comprensión  da
información e a súa interpretación. Trátase de lograr que o alumno
aborde a lectura de maneira autónoma e identifique a lectura que
ten  que  realizar  segundo  o  tipo  de  tarefa  que  se  lle  propón
(obtención da datos, comprensión da idea xeral, identificación de
opinións,  etc).  Os  temas  dos  textos  serán  próximos  ós  seus
intereses ou en relación con outras materias do currículo,  pero
sempre terán en conta cal é o coñecemento do alumno sobre él e
se éste pode dificulta-la comprensión. CCL, CAA, CSC, CCEC.

f) Producir  mensaxes  escritas  sinxelas  en  lingua  francesa,  nas
situacións mais habituais de comunicación escrita, respectando as
regras básicas do código escrito. Producir textos escritos non moi
longos  cunha  finalidade  clara  e  concreta,  atendendo  tanto  ó
resultado  final  como  ó  seu  proceso  de  elaboración  e  revisión.
Trátase  de  profundar  nos  procesos  de  escritura,  retomando  e
ampliando  os  aspectos  traballados  no  terceiro  curso,  para
desenvolver  no  alumno  unha  autonomía  que  lle  posibilite  a
afrontar con confianza a elaboración de textos. Neste marco, é
importante que o alumno aprenda a xera-las súas ideas (se ben
necesitará  que  o  profesor  lle  axude  subministrándolle  listas,
táboas, cuestionarios…),  seleccionalas e organizalas en función
do texto e da súa finalidade. Ademais, o alumno deberá atender a
selección  da  lingua  necesaria  para  que  as  súas  produccións
sexan  correctas  e  recurrir  ó  seu  coñecemento  textual  e  do
funcionamento do francés para a revisión dos seus textos. CCL,
CAA, CSC, CSIEE.

g) Reflexionar  sobre  o  funcionamento  do  sistema  lingüístico  na
comunicación como elemento que facilita a aprendizaxe, como un
dos medios para mellorar as producción propias. Reflexionar en
contexto concretos sobre as regras de uso do sistema do francés
(léxico,  funcións,  estruturas  e  regras  gramaticais),  co  fin  de
disminuir os erros na produción e na comprensión de textos tanto
orais como escritos. Trátase con este obxectivo de que, ca axuda
do profesor,  chegue á conceptualización de regras gramaticais,
semánticas… a través da análise do uso do sistema lingüístico
verbalizando  as  razóns  de  elección  dunha  estructura  ou  outra,
contrastando  ou  comparando  o  seu  uso.  A  finalidade  deste
obxectivo  é  que  aplique  a  reflexión  metalingüística  á  hora  de
elaborar e comprender textos, é dicir, á hora de utiliza-la lingua, e
non que aprenda conceptos lingüísticos en abstracto. Neste senso
a  corrección  dos  propios  erros  é  un  elemento  esencial  da
aprendizaxe da lingua. CCL, CAA, CD, CSC, CCEC.
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h)  Valora-lo coñecemento dunha segunda lingua estranxeira como
medio de acceso ás relacións internacionais e a outros ámbitos da
actividade humana. Acepta-lo francés como un instrumento de axuda
nos  intercambios  persoais,  académicos  persoais,  académicos  ou
profesionais, tanto no momento actual como no futuro. Trátase de que
o alumno considere que o coñecemento do francés pode ampliar a
súa formación e as súas relacións persoais tanto mediante o acceso á
información que lle axuden, segundo a súa situación persoal, nos seus
estudos  e  na  súa  inserción  no  mundo  laboral,  como  mediante  a
posibilidade  de  establecer  contactos  francófonos.  CCL,  CAA,  CSC,
CD, CCEC.

h) Apreciar  a  riqueza que supoñen as  diversas linguas e culturas
como formas distintas de codificar  a experiencia e de organizar as
relacións  interpersoais.  Recoñecer  a  pertenza  a  un  contorno
multicultural  e  plurilingüe  no  que  que  os  intercambios  persoais,
culturais ou profesionais ou laborais son unha realidade, valorando o
coñecemento dunha nova lingua e da súa cultura como un elemento
que os facilita. Este obxectivo busca espertar no alumno ou alumna a
conciencia de que vive nun espazo no que coexisten culturas e linguas
diferentes que, se ben distantes xeográficamente, están cada día mais
próximos  a  través  da  televisión,  de  Internet,  de  viaxes,  de
intercambios. CCL, CAA, CSC, CD, CCEC.

i) Manter unha actitude receptiva e crítica cara á información cultural
que as linguas estranxeiras transmiten para reflexionar e actuar sobre
a  propia  realidade,  interesarse  por  coñecer  aspectos  da  lingua
francesa, amosando unha actitude receptiva cara ás persoas que falan
unha lingua distinta da propia e cara ás súas manifestacións culturais.
Enténdese que o logro deste obxectivo permitirá a sensibilización do
alumno con respecto a comportamentos socioculturais. Enténdese que
o  logro  deste  obxectivo  permitirá  a  sensibilización  do  alumno  con
respecto  a  comportamentos  socioculturais  que  lle  poden  provocar
reaccións  negativas  e  de  intolerancia.  Recoñecer  a  existencia  da
diversidade  contribuirá  tanto  ó  respecto  doutros  pobos  como  a
sensibilización  ante  as  diversas capacidades e  intereses dentro  da
aula. CCL, CAA, CSC, CD, CCEC.

j) Aplicar a experiencia previa noutras linguas (en galego, castelán,
inglés…)  á  aprendizaxe  da  lingua  francesa  para  desenvolver
estratexias  de  aprendizaxe  autónoma  e  establecer  analoxías,
comparacións e contrastes entre as linguas do currículo.  Comparar
aspectos específicos do francés e das outras linguas que xa coñece o
alumno,  recurrindo  ás  súas semellanzas e  contrastes  para  correxir
erros e mellora-la aprendizaxe. O alumno ten xa adquiridos noutras
linguas  conceptos  lingüísticos  (semántico-nocionais,  funcionais,
fonolóxicos,  sintáctico-gramaticais,  sociolingüísticos  e  discursivos).
Estos conceptos en sí non difiren dos da nova lingua aínda que teñan
distintas formas de manifestarse en cada unha delas. A reflexión sobre
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as  similitudes  e  diferenzas,  sobre  temas  gramaticais,  sobre  usos
sociolingüísticos,  etc,  entre  as  linguas  que  coñece,  axudaralle  a
conceptualizar  a  nova  lingua  e  a  memorizala  de  maneira  mais
comprensiva. 
                                                                                                               

      O logro deste obxectivo implica que o alumno ou alumna terá que
traballar con conceptos abstractos e realizar algún procesos cognitivos
complexos.  Asi  pois,  as características e estilos de aprendizaxe do
alumno –analítico, abstracto, concreto…- facilitaranlle ou dificultaranlle
a súa consecución. CCL, CAA, CSC, CSC, CD, CCEC.

 4.e) OBXECTIVOS XERAIS PARA A ESO

      A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos
alumnos ou alumnas as capacidades  que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os
seus  dereitos  no  respecto  ós  demais,  practicar  a  tolerancia,  a
cooperación e a solidariedade  entre as persoas e 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.

b) 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.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos
e  oportunidades  entre  eles.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como  calquera
manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a
violencia, os prexuizos de calquera tipo, os comportamentos sexistas
e resolver pacíficamente os conflictos.
e) Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de
información para,  con sentido crítico,  adquirir  novos coñecementos.
Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

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

h) 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.

i) Comprender e expresarse nunha ou mais linguas estranxeiras de
maneira apropiada.

j) 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  realizaron  achegas
importantes  á  cultura  e  sociedade  e  sociedade  galegas  ou  outras
culturas do mundo.  
                 
k) Coñecer  a  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  dos
outros,  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 críticamente os hábitos sociais relacionados coa
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,
contribuíndo á súa conservación e mellora.

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

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

n) Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  do  noso idioma como
elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como
medio  de  relación  interpersoal  e  expresión  de  riqueza  cultural  nun
contexto plurilígüe, que nos comunica con outras linguas, en especial
coas pertencentes á comunidade lusófona.

   4.f) OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO

    O Bacharelato contribuirá a desenrolar nos alumnos as capacidades
que lles permitan:
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1. Expresarse e interactuar oralmente con fluidez e precisión facendo
uso de estratexias adecuadas de comunicación.

2. Comprender a información global e específica de textos orais e
emitidos en contextos comunicativos habituais e polos medios de
comunicación.

3. Escribir  de  maneira  comprensiva  distintos  tipos  de  textos,  nun
estilo adecuado aos lectores aos que van dirixidos e á intención
comunicativa.

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática xeral e
específica e interpretalos críticamente utilizando as estratexias de
comprensión  adecuadas  ás  tarefas  requeridas,  identificando  os
elementos  esenciais  do  texto  e  captando  a  súa  función  e
organización discursiva.

5. Ler de forma autónoma textos con fins diversos adecuados aos
seus intereses e necesidades, valorando a lectura como fonte de
información, disfrute e ocio.

6. Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  e  as  normas  do  uso
lingüístico para falar e escribir de forma adecuada, coherente e
correcta,  para  comprender  textos  orais  e  escritos,  e  reflexionar
sobre  o  funcionamento  da  lingua  estranxeira  en  situacións  de
comunicación.

7. Adquirir e desenrolar a aprendizaxe autónoma e empregando os
medios ao seu alcance, incluidas as tecnoloxías da información e
a comunicación co fin de empregar a lingua estranxeira de forma
autónoma e para seguir progresando na súa aprendizaxe.

8. Coñecer  os  rasgos  sociais  e  culturais  fundamentais  da  lingua
estranxeira obxecto de estudo para así comprender e interpretar
culturas distintas á propia.

9. Valorar a importancia de aprender unha lingua estranxeira como
medio  para  acceder  a  outros  coñecementos  e  culturas,  e
recoñecer a importancia que ten como medio de comunicación e
entendemento  internacional  nun  mundo  multicultural,  tomando
conciencia das similitudes e diferenzas entre as distintas culturas
adoptando unha actitude de respecto e tolerancia.

10. Afianzar  estratexias  de  autoavaliación  e  planificación  na
adquisición  da competencia comunicativa  na lingua estranxeira,
desenrolando actitudes de iniciativa, confianza e responsabilidade
neste proceso.

OBXECTIVOS PARA O SEGUNDO CURSO DO BACHARELATO

1.  Captar o senso global da información de mensaxes orais en
lingua  francesa,  en  situacións  contextualizadas,  mediante  o
uso de estratexias de comunicación.

2.  Expresarse  oralmente  de  forma  axeitada  en  intercambios
comunicativos na aula respectando as convencións propias da
comunicación oral (turno de palabra, técnicas de interrupción
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adecuada  do  discurso  oral…)  e  tomando  a  iniciativa  para
propoñer temas.

3.  Ler  de forma comprensiva textos do entorno experiencial  do
alumnado en lingua francesa.

4. Expresar por escrito mensaxes de carácter funcional, seguindo
as  convencións  propias  do  medio  escrito  (formato,
organización…).

5. Reproducir, oralmente e por escrito, modelos expresivos dados
adaptándoos mediante o uso de estratexias de recoñecemento
e identificación.

6.  Identificar  e  reproducir,  de  maneira  progresivamente  máis
autónoma, os elementos de pronuncia,  entoación e ritmo da
lingua.

7. Identificar recursos didácticos materiais (diccionarios, libros de
consulta,  multimedia)  apropiados  para  resolver  diferentes
situacións de aprendizaxe.

8.  Determinar  a  información  relevante  en  diferentes  tipos  de
textos: narrativos, descriptivos, expositivos e persuasivos.

9.  Participar  en  tarefas  de  grupo  respectando  as  opinións  e
producións dos demais compañeiros.

10.  Descubrir  no  entorno  diferentes  fontes  de  información  da
cultura francesa (prensa, radio, TV, cine, institucións, etc).

11. Determinar semellanzas e diferenzas entre a cultura francesa
e a propia.

12. Avaliar, cunha finalidade constructiva, os seus principais logros
e dificultades na aprendizxe da lingua francesa.

OBXECTIVOS XERAIS PARA O BACHARELATO

 O  Bacharelato  ten  como  finalidade  proporcionar  ao  alumnado
formación,  madurez  intelectual  e  humana,  coñecementos  e
habilidades  que  lles  permitan  desenvolver  funcións  sociais  e
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia.
Así  mesmo, capacitará ao alumnado para acceder  á educación
superior.

 O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas
as capacidades que lles permitan:

a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva
global,  e  adquirir  unha conciencia cívica responsable,  inspirada
polos  valores  da  Constitución  Española  e  do  Estatuto  de
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Autonomía  de  Galicia,  así  como  polos  dereitos  humanos,  que
fomente a corresponsabilidade na construcción dunha sociedade
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b)  Consolidar  unha  madurez  persoal  e  social  que  lles  permita
actuar  de  forma responsable  e  autónoma e  desenvolver  o  seu
espírito crítico.  Ser quen de prever e resolver pacíficamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.

c)  Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades
entre  homes  e  mulleres,  analizar  e  valorar  críticamente  as
desigualdades  e  discriminación  existentes,  e  en  particular  a
violencia  contra  a  muller  e  impulsar  a  igualdade  real  e  non
discriminación  das  persoas  por  calquera  condición  ou
circunstancia persoas con discapacidade.

d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como
condicións  necesidades  para  o  eficaz  aproveitamento  da
aprendizaxe e como medio do desenvolvemento persoal.

e) Dominar,  tanto na súa expresión oral  como escrita,  a  lingua
galega e a lingua castelá.

f)  Expresarse  con  fluidez  e  corrección  nunha  ou  máis  linguas
estranxeiras.

g)  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da
información e a comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  críticamente  as  realidades  do  mundo
contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais
factores  da  súa  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  no
desenvolvemento e mellora da súa contorna social.

i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos
fundamentais  e  dominar  as  habilidades  básicas  propias  da
modalidade elixida.

j)  Comprender os elementos e procedementos fundamentais de
investigación  e  dos  métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de
forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio
das  condicións  de  vida,  así  como afianzar  a  sensibilidade  e  o
respecto cara ao medio ambiente e á ordenación sustentable do
territorio, con especial atención ao territorio galego.

                                                                                                             
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,
flexibilidade, iniciativa, traballo en grupo, confianza nun mesmo e
sentido crítico.
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l)  Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como  o
criterio  estético,  como  fontes  de  formación  e  enriquecimento
cultural.

m)  Utilizar  a  educación  física  e  o  deporte  para  favorecer  o
desenvolvemento persoal e social e impulsar condutas e hábitos
saudables.

n)  Afianzar  actitudes  de  respecto  e  prevención  no  ámbito  da
seguridade viaria.

ñ) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial
da Galicia e contribuír á súa conservación e mellora no contexto
dun mundo globalizado.

5-  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E  ESTÁNDARES
AVALIABLES.

1º ESO  :  

CONTIDOS:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:

- Uso  do  contexto  verbal  e  non  verbal  e  dos  coñecementos
previos  sobre  a  situación  (quen  fala  a  quen,  con  qué
intencións,  onde,  cando)  que  dan  lugar  a  inferencias  do
significado baseadas no contexto.

- Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.
- Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.
- Inferencia do significado probable das palabras ou frases que

descoñece  a  partir  do  contexto  e  dos  coñecementos  e
experiencias transferidos desde as linguas que coñece á lingua
estranxeira.

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga dunha situación
comunicativa.

B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o
texto gravado ou solicitando repeticións ou reformulacións do
dito.

B1.4.  Memorización  de  expresións  orais  breves  significativas
(saúdos,  despedidas,  consignas  de  aula,  preguntas  sobre
idade, orixe…).

Bloque 2. Produción de textos orais.

B2.1. Estratexias de produción:
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Planificación:
-  Identificación  do contexto,  o  destinatario  e  a  finalidade da
produción ou da interacción.

-  Adecuación  do  texto  ao  destinatario,  contexto  e  canle,
escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a
intención comunicativa.

Execución:
-  Concepción da mensaxe con claridade,  distinguindo a súa
idea ou ideas principais e a súa estrutura básica.

-  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  e
secuencias  de  interacción,  e  elementos  lingüísticos
previamente asimilados e  memorizados.

-  Expresión  da  mensaxe  con  claridade,  coherencia  básica  e
estrutura adecuada e axustándose, no seu caso, aos modelos e
fórmulas de cada tipo de texto memorizados e traballados en clase
previamente.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión mais modesta) ou
da  mensaxe  (facer  concesións  no  que  realmente  lle  gustaría
expresar),  tras  valorar  as dificultades e os  recursos lingüísticos
dispoñibles.

-  Compensación  das  carencias  lingüísticas  mediante
procedementos lingüísticos mediante procedementos lingüísticos
e paralingüísticos.

                 Lingüísticos:
- Modificación de palabras de significado parecido.
- Definición ou paráfrase dun termo ou  expresión.
- Uso da lingua materna ou “estranxeirización” de palabras da
lingua francesa.
- Petición de axuda.

Paralingüísticos:
- Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou realización de
accións que aclaran o significado.
-  Uso  da  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,
expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).
-  Uso  de  elementos  cuasi-léxicos  (humm,  puah…)  de  valor
comunicativo.

-  B2.2.  Actitude  de  respecto  cara  a  sí  mesmo/a  cara  aos
demais para comprender e facerse comprender.

- B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo
o  tipo  de  situación  de  comunicación:  chegada  e  saída  do
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centro,  conversa  telefónica,  compra-venda  e  outras,
igualmente cotiás, moi básicas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B3.1. Estratexias de comprensión:

         - Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema,
a partir de información superficial: imaxes, organización na páxina,

títulos de cabeceira, etc.
- Identificación  do  tipo  de  lectura  demandado  pola  tarefa  (en

superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).
- Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a

realización  da  tarefa  (sentido  xeral,  información  esencial,
puntos principais).

- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.            
- Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  o  contido  e  o

contexto.
- Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  significados  a

partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos
e  paratextuais,  e  do  coñecemento  e  experiencias  noutras
linguas.

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos
elementos.

- Soletreo e asociación de grafía, pronunciación e significado a
partir de modelos escritos e expresións orais coñecidas.

- Bloque 4. Produción de textos escritos.  

- B4.1. Estratexias de produción:
- Planificación:
- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e

comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar
que se sabe sobre o tema, que se pode ou se quere dicir, etc).

- Localización  e  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun  diccionario  ou  gramática,  obtención  de
axuda, etc),

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos
de textos escritos, para elaborar os propios textos.

- Execución:
- Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.
- Estruturación do contido do texto.
- Organización  do  texto  en  parágrafos  curtos,  abordando  en

cada  un  unha  idea  principal  do  texto,  e  conformando  entre
todos o significado deste ou idea global.

- Expresión  da  mensaxe  con  claridade  axustándose  aos
modelos e fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa ( emprender unha versión máis modesta)
ou da mensaxe (facer concesións no que realmente gustaríalle
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos
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dispoñibles-
-Recurso  aos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
“prefabricada”  –  frases  feitas,  locucións  do  tipo  “agora
volvo”.“paréceme ben”, etc.).

- Revisión:
- Identificación de problemas, erros e repeticións.
- Presentación coidada do texto  (marxes,  limpeza,  tamaño de

letra…).
- Reescritura definitiva.

                                                                      
- Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e  

plurilingüe.

- B5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación
básicos.

- Sons e fonemas vocálicos.
- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.
- Procesos fonolóxicos máis básicos.   
-  Acento fónicos dos elementos léxicos illados e na oración.
- B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficos.
- Uso da normas básicas de ortografía da palabra.
- Utilización adecuada da ortografía da oración. Coma, punto e

coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas.
- B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
- Recoñecemento  e  uso  de  convencións  sociais  básicas  e

normas  de  cortesía  propias  da  súa  idade  e  de  rexistros
informal  e  estándar;  e  da  linguaxe non verbal  elemental  na
cultura estranxeira.

- Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais  visibles:  hábitos,
horarios,  actividades  ou  celebracións  máis  significativas:
condicións  de  vida  elementais  (vivenda);  relacións
interpersoais  (familiares,  de  amizade  ou  escolares);  comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos, lugares
máis  habituais…;  e  a  costumes,  valores  e  actitudes  moi
básicos e máis evidentes sobre aspectos propios da súa idade
nos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e
máis significativas nos costumes cotiáns entre os países onde
se fala a lingua estranxeira e o noso.

- Actitude  receptiva  e  respetuosa  cara  ás  persoas,  países  e
comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha
cultura diferente á propia.

- B5.4. Plurilingüísmo:
- Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que

coñece  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada.

- Participación  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de libros  e  películas,
obras  de  teatro…)  nos  que  se  urtilizan  varias  linguas  e
relacionados  con  Elementos  Transversais,  evita  estereotipos
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lingüísticos  ou  culturais  e  valora  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
 

- B5.5. Funcións comunicativas:
- Iniciación  e  mantemento  de  relacións  persoais  e  sociais

básicas propias da súa idade.
- Descrición  de calidades físicas  e abstractas  moi  básicas de

persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración  de  acontecementos  e  descrición  de  estados  e

situacións  presentes,  e  expresións  moi  básicas  de  sucesos
futuros.

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresións
moi sinxelas de opinión e advertencias.

- Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.
- Expresión da vontade, a intención, a orde, a autotización e a

prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción,

a sorpresa e os seus contrarios.
- Establecemento  e  mantemento  básicos  de  comunicación  e

organización elemental do discurso.
- B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:
- Identificación  persoal  elemental;  actividades  básicas da  vida

diaria: familia e amigos; traballo, tempo libre, lecer e deporte;
vacacións; saúde máis básica e coidados físicos elementais;
educación  e  estudo;  compras  básicas;  alimentación  e
restauración;  transporte,  tempo  metereolóxico  e  Tecnoloxías
da Información e a Comunicación.

- Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi
habituais  –  saúdos,  despedidas,  preguntas  por  preferencias,
expresións  sinxelas  de  gustos-  e  léxico  sobre  temas
relacionados con contidos moi  sinxelos e predicibles doutras
áreas do currículo.

- B5.7. Estruturas sintácticos-discursivas propias do francés:
- Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxuncións  (et);  disxunción

(ou); oposición (mais); causa (parce que); comparación (plus,
moins); explicativas (parce que)

- Relacións temporais (avant, après).
- Exclamación (Oh là là! On y va!); interxección (oui!, non! Zut!).
- Negación (ne/n’… pas).                                                               
- Interrogación (qui est-ce?, qu’est-ce que c’est?, quoi, comment,

pourquoi, où), réponses (p.ex. oui, non), est-ce que?; adjectif
interrogatif (p. ex. quel est ton sport préféré?).

- Expresión do tempo: presente, futuro (présent,  futur proche),
impératif.

- Expresión  do  aspecto:  puntual  (frases  simples);  habitual
(présent).

- Expresión da modalidade: factualidade ( phrases déclaratives);
capacidade  (pouvoir);  necesidade  (il  faut  +  infinitif);
obriga/prohibición (il faut, imperativo); permiso (pouvoir, est-ce
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que je peux…?); intención/desexo (vouloir); cortesía (distinción
tu /vous).

- Expresión  da  existencia  (presentativos,  c’est,  ce  sont);  da
entidade  (p.  ex.  articles  définis,  indéfinis,  noms.  Pronoms
persoais sujet  (on), pronoms toniques);  os presentativos (ex.
c’est,  voilà,  il  est);  a posesión (adxectivos posesivos dun só
propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade
(xénero e número dos adxectivos regulares).

- Expresión da cantidade (plurais regulares, números cardinais
ata  2  cifras;  primeiros  números  ordinais;  articles  partitifs).
Adverbios  de  cantidade  e  medidas  (un  peu,  trop,  assez,
beaucoup, un kilo, un tube).

- Expresión do espazo (prépositions et  adverbes de lieu avec
villes  et  pays  (en/au+pays,  à+ville),  position  (ici),  distance,
mouvement, direction, provenance (venir de + ville), destination
(aller à + ville).

- Expresión  do  tempo:  puntual  (l’heure,  moments  du  jour  (le
matin,  le  soir);  indications  de  tempo  (aujourd’hui);  duración
(de…à);  secuenciación  (à  partir  de  +  heure);  frecuencia
(d’habitude).

- Expresión do modo (à/en+ medios de transporte).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B1.1.Comprender preguntas e información relativas á información
persoal  moi  básica  (nome,  idade,  gustos…)  sinxelas,  así  como
instruccións  e  peticións  elementais  sinxelas  relativas  ao
comportamento na aula.

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e ideas principais ou de detalles
relevantes  do  texto:  anticipación  do  contido  xeral  do  que  se
escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con
qué  intencións,  onde,  cando)  que  dan  lugar  a  inferencias  do
significado  baseadas  no  contexto  e  os  coñecementos  e
experiencias transferidos desde as linguas que coñece.

B1.3.  Comprender  o  sentido  global  e  a  información específicas
máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por ex.
seguir  intuicións  ou  indicacións,  identificar  persoas,  obxectos  e
lugares descritos  cun vocabulario  básico)  emitidas  cara a cara,
gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de
comunicación, se se fala moi a modo e con moita claridade.

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves
sobre  temas  cotiáns  habituais  e  de  necesidade  inmediata,
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previamente traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre que
se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros
de pronunciación polos que os interlocutores teñan que solicitar
repeticións para entender a mensaxe.

B2.2.  Interactuar  de  xeito  sinxelo  en  intercambios  claramente
estruturados, utilizando fórmulas moi básicas relativas a saúdos,
despedidas,  agradecemento  e  presentación,  colaborando  para
entender e facerse entender.

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre sí mesmo
e  sobre  acción  e  nocións  (horarios,  datas,  cantidades),  moi
habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras e
frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda
que o interlocutor necesite que se repita ou repetir o dito.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

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

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

B3.3.  Comprender  información relevante e previsibles en textos
breves,  moi  sinxelos  e  ben  estruturados,  con  conectores  moi
básicos e relativos a temas da propia experiencia.

B3.4.  Comprender  textos  propios  de  situacións cotiás  próximas
como invitacións, felicitacións, notas, avisos, billetes de transporte,
entradas, etiquetas ou xogos coñecidos.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da
persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, redacción
do borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos
moi estruturados e con axuda previa na aula.

B4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos  que  se  solicite
información persoal.
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B4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi  breves  con
informacións, instruccións e indicacións moi básicas relacionadas
con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

B4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e
básicos, cunha finalidade determinada propia da súa idade e nivel
escolar,  e  cun  formato  preestablecido,  tanto  en  soporte  papel
como  dixital,  amosando  interese  pola  presentación  limpa  e
ordenada do texto.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

B5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de
entoación  de  uso  máis  básico,  recoñecendo  o  seu  significado
evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade,
aínda que teña que repetir varias veces para facerse entender.

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

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

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

B5.5.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  demandadas   polo
propósito  comunicativo,  mediante  os  expoñentes  básicos  de
devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual,
e  utilizar  un  repertorio  léxico  suficiente  para  comunicar  no  seu
nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente.

B5.6.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia, folletos, carteis…recensión de libros e películas, etc.)
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro, e relacionados con Elementos Transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  :  

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais
sobre  asuntos  persoais  ou  educativos  (nome,  idade,  dirección,
nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben
articulado, e se repite se o necesita. CCL, CD, CAA, CCEC.
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SLEB1.2. Comprender frases e expresións habituais relacionadas
con  necesidades  inmediatas  (números,  datas,  prezos,  etc.)  e
temas  cos  que  está  moi  familiarizado,  e  segue  instruccións  e
consignas de aula. CCL, CAA, CCEC.

SLEB1.3.  Comprende  os  sentido  global  e  a  información  máis
relevante  de textos  orais  breves – instruccións e comunicados-
con  estruturas  previamente  traballadas,  léxico  moi  común
relacionado con necesidades inmediatas, procedentes de medios
audiovisuais ou da internet, sempre que se fale de xeito pausado e
ben articulado, e poida volver a escoitar o dito. CCL, CAA, CCEC,
CD.

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves
e moi sinxelas nas que participa, que tratan sobre temas familiares
como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre,
a descrición moi básica dunha persoa, obxecto ou un lugar. CCL,
CAA, CCEC, CD.

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

SLEB2.2.  Fai  e  responde  intelixiblemente,  e  con  accións
colaborativas,  preguntas  sinxelas  sobre  un  mesmo  e  sobre
actividades  moi  comúns  da  vida  diaria  e  do  tempo  libre  en
siituacións de comunicación significativas para a súa idade e nivel
escolar. CCL, CAA, CAA, CCEC, CD.

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

SLEB2.4.  Participa  en  conversacións  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.

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela
sobre un mesmo 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, e
colaboración  do  interlocutor  para  entender  e  facerse  entender.
CCL, CAA, CCEC, CD.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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SLEB3.1.  Comprende  con  fluidez  textos  adaptados  relativos  a
temas do seu interese. CCL, CAA, CCEC, CD.

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.

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

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.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

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

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

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e mensaxes
en soporte dixital moi sinxelos e breves, relativos a necesidades
inmediatas. CCL, CAA, CCEC, CD.

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…) tanto de forma manuscrita como en formato dixital,
cunha  presentación  limpa  e  ordenada  experiencias  noutras
linguas. CCL, CAA, CCEC, CD.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

SLEB5.1.  Identifica  sons e  grafías  e  fonemas básicas,  produce
con  suficiente  intelixibilidade  léxico  e  estruturas  moi  básicas,  e
trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas  (nasalización,
sonoridade…) e iniciase no uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras e frases. CCL, CAA, CCEC,
CD.

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…) e amosa respecto polas diferenzas
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que poidan existir  en aspectos culturais como hábitos, horarios,
etc. CCL, CAA, CCEC, CD.

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 experiencias  noutras  linguas.
CCL, CAA, CCEC, CD.

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…) utilizando
adecuadamente  as  estruturas  sintáctico-discursivas  e  o  léxico
necesarios,  moi  básicos  e  traballados  previamente.  CCL,  CAA,
CCEC, CD.

SLEB5.5.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia, folletos, carteis…recensión de libros e películas, obras
de teatro…) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos
Elementos  Transversais,  evita  estereotipos  lingüísticos  ou
culturais,  e  valora  positivamente  as  competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe. CCL, CAA, CCEC, CD.

2º ESO:

CONTIDOS  :  

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:

- Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos
sobre a situación (quen fala a quen,  con que intencións,  onde,
cando)  que dan lugar  a inferencias do significado baseadas no
contexto.

- Uso dos coñecementos referienciais sobre o tema.

- Identificación de palabras clave.

- Adaptación da escoita á súa finalidade (global ou/e específica).

- Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.

-  Inferencia do significado probable das palabras ou frases que
descoñece  a  partir  do  contexto  e  dos  coñecementos  e
experiencias transferidos desde as linguas que coñece á lingua
estranxeira.

-  B.1.2.  Tolerancia  de  comprensión  parcial  ou  vaga  nunha
situación comunicativa.

- B.1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando
o texto gravado ou solicitando repetición ou reformulación do dito.
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-  B.1.4.  Memorización  de  expresións  orais  breves  significativas
(saúdos, despedidas, consignas de aula, preguntas sobre idade,
orixe…)

Bloque 2. Produción de textos orais.

- B.2.1. Estratexias de produción:
- Planificación:
- Identificación do contexto,  do destinatario e da finalidade da

produción ou da interacción.
- Adecuación  do  texto  ao  destinatario,  contexto  e  canle,

escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a
intención comunicativa.

- Execución:
- Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea

ou ideas principais e a súa estrutura básica.
- Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  e

secuencias  de  interacción,  e  elementos  lingüísticos
previamente asimilados e memorizados.

- Expresión  da  mensaxe  con  claridade,  coherencia  básica  e
estruturándoa  adecuadamente  e  axustándose,  no  seu  caso,
aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto memorizados e
traballados en clase previamente.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da mensaxe (imitar o que realmente lle gustaría expresar); tras
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

- Comprensión  das  carencias  lingüísticas  mediante
procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

- Lingüísticos:
- Modificación de palabras de significado parecido.
- Definición ou paráfrase dun termo ou expresión.
- Uso da lingua materna ou “estranxeirizar” palabras da lingua

francesa.
- Petición de axuda.
- Paralingüísticos:
- Sinalización de obxectos,  uso de deícticos ou realización de

accións que achacan o significado.
- Usar  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,

expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).
- Usar  elementos  cuasi-léxicos  (humm,  puaj…)  de  valor

comunicativo.
- B.2.2.  Actitude  de  respecto  cara  a  sí  mesmo/a  e  cara  aos

demais para comprender e facerse comprender.
- B.2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo

o  tipo  de  situación  de  comunicación:  chegada  e  saída  do
centro, conversa telefónica, compra-venda e outras igualmente
cotiás moi básicas.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

- B.3.1. Estratexias de comprensión:
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- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o
tema, a partir de información superficial: imaxes, organización
na páxina, títulos de cabeceira, etc.

- Identificación  do  tipo  de  lectura  demandado  pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).

- Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a
realización  da  tarefa  (  sentido  xeral,  información  esencial,
puntos principais).

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.
- Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  significados  a

partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos
e  paratextuais,  e  do  coñecemento  e  experiencias  noutras
linguas.

- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos
elementos.

- B.3.2.  Soletreo  e  asociación  de  grafía,  pronunciación  e
significado  a  partir  de  modelos  escritos  e  expresións  orais
coñecidas.
Bloque 4. Produción de textos escritos.

- B.4.1. Estratexias de produción:
- Planificación:
- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e

comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar
que se sabe sobre o tema, que se pode ou se quere dicir, etc.)

- Localización  e  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun  diccionario  ou  gramática,  obtención  de
axuda, etc.).

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos
de textos escritos, para elaborar os propios textos.

- Execución:
- Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.
- Estruturación do contido do texto.
- Organización  do  texto  en  parágrafos  curtos,  abordando  en

cada  un  unha  idea  principal  do  texto  e  conformando  entre
todos o significado deste ou idea global.

- Expresión  da  mensaxe  con  claridade  axustándose  aos
modelos e fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da mensaxe (imitar o que realmente lle gustaría expresar), tras
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

- Recurso  aos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
“prefabricada” – frases feitas, locucións, do tipo “agora volvo”,
“paréceme ben”, etc.).

- Revisión:
- Identificación de problemas, erros e repeticións.
- Atención ás convencións ortográficas e signos de puntuación.
- Presentación coidada do texto  (marxes,  limpeza,  tamaño de

letra…).
- Reescritura definitiva.
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e
plurilingüe.

- B.5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación
básicos.

- Sons e fonemas vocálicos.
- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.
- Procesos fonolóxicos máis básicos.
- Acento fónico dos elementos léxicos illados en na oración.
- B.5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas.
- Uso das normas básicas de ortografía da palabra.
- Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e

coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas.
- B.5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
- Recoñecemento  e  uso  de  convencións  sociais  básicas  e

normas  de  cortesía  propias  da  súa  idade  e  de  rexistros
informal  e  estándar;  e  da  linguaxe non verbal  elemental  na
cultura estranxeira.

- Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais  visibles:  hábitos,
horarios,  actividades  ou  celebracións  máis  significativas;
condicións  de  vida  elementais  (vivenda);  relacións
interpersoais  (familiares,  de  amizade  ou  escolares),  comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos, lugares
máis habituais… e a costumes, valores e actitudes moi básicos
e  máis  evidentes  sobre  aspectos  propios  da súa  idade nos
países onde se fala a lingua estranxeira.

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e
máis significativas nos costumes cotiáns entre os países onde
se fala a lingua estranxeira e o noso.

- Actitude receptiva  e  respectuosa cara  ás  persoas,  países  e
comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha
cultura diferente á propia.

- B.5.4. Plurilingüísmo:
- Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que

coñece  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada.

- Participación  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de libros  e  películas,
obras  de  teatro…)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

- B.5.5. Funcións comunicativas:
- Iniciación e mantemento de relación persoais e sociais básicas

propias da súa idade.
- Descrición  de calidades físicas  e abstractas  moi  básicas de

persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración  de  acontecementos  e  descrición  de  estados  e

situacións  presentes,  e  expresións  moi  básicas  de  sucesos
futuros.
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- Petición e ofrecemento de formación, indicacións, expresións
moi sinxelas de opinión e advertencias.

- Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.
- Contidos sintáctico-discursivos do francés:
- Expresión  de  relacións  lóxicas;  conxunción  (et);  disxunción

(ou);  oposición  (mais);  causa  (comme);  finalidade  (pour);
comparación  (le  plus,  le  moins);  consecuencia  (alors);
explicativas (parce que).

- Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a).
- Exclamación (quel + nom!, désolé!); interxección (si!, Bravo!).
- Negación (pas de, rien).
- Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si pronom tonique

+ oui/non).
- Expresión  do  tempo:  presente;  presente  progresivo  (être  en

train  de);  pasado  (passé  composé  avec  avoir  et  être  sans
accords);  futuro  (futur  proche),  introducción  do  condicional
(fórmula de cortesía: je voudrais).

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex. souvent); incoativo (aller + Inf.).

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives);
capacidade  (savoir);  posibilidade  /  probabilidade  (peut-être);
necesidade  (il  faut);  obriga/prohibición  (il  faut,  verbe  devoir,
imperativo);  permiso (pouvoir,  demander);  intención /  desexo
(je voudrais); cortesía.

- Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade ( p. ex.
articles contractés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs);
a  posesión  (adxectivos  posesivos  dun  ou  de  varios
propietarios);  a  cualidade  (formación  regular  e  irregular  dos
adxectivos).

- Expresión da cantidade (plurais irregulares; números cardinais
ata  4  cifras;  números ordinais  ata  2  cifras;  articles  partitifs).
Adverbios de cantidade e medidas (un (tout  petit)  peu,  trop,
pas assez + Adj.  une boîte, un paquet); o grao.

- Expresión  do espazo (prépositions  et  adverbes de lieu  (sur,
sous…), position, distance, mouvement, direction, provenance
(venir+contraction de); destination (aller+ contraction à).

- Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); división
(en  (année));  indicacións  de  tempo  (demain,  hier);  duración
(de…jusqu’à,  en  ce  moment),  anterioridade  (il  y  a…);
posterioridade (après); secuenciación (à partir de); frecuencia
(d’habitude, une/deux…fois par…).

- Expresión do modo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1.  Comprender  preguntas  e  informacións  relativas  á
información  persoal  e  pública  moi  básica  (identificación
persoal, gustos…) así como instruccións e peticións elementais
relativas ao comportamento e actividades na aula.
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B.1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a
información  esencial,  os  puntos  e  ideas  principais  ou  os
detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do
que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e
uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a
quen,  con  qué  intencións,  onde,  cando)  que  dan  lugar  a
inferencias  do  significado  baseadas  no  contexto  e  os
coñecementos  e  experiencias  transferidos  desde  as  linguas
que coñece.

B.1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas
máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por
ex. onde e cando ocorre algo, seguir instrucións ou indicacións,
identificar  persoas  que  posúen  algo,  obxectos  e  lugares
descritos  con  vocabulario  básico,  etc)  emitidas  cara  a  cara,
gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais
de comunicación, se se fala moi amodo e con moita claridade.

B.1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves
sobre  temas  cotiáns  habituais  e  de  necesidade  inmediata
previamente traballados, relativas ao ámbito persoal e público
moi elemental, sempre que se fale con lentitude, articulando de
forma clara e comprensible.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros
de pronunciación polos que os interlocutores teñen que solicitar
repeticións para entender a mensaxe.

B.2.2.  Interactuar  de  xeito  sinxelo  en  intercambios  claramente
estruturados,  utilizando  fórmulas  moi  básicas  relativas  a
saúdos,  despedidas,  agradecementos  e  presentación,
colaborando para entender e facerse entender.

B.2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre sí mesmo
e  sobre  accións  e  nocións  (horarios,  datas,  cantidade)  moi
habituais  da  vida  diaria,  usando  un  repertorio  básico  de
palabras  e  frases  moi  simples  memorizadas,  e  facéndose
comprender aínda que o interlocutor necesita que se repita ou
repetir o dito.

B.2.4.  Dar  e  obter  información  sobre  datos  básicos  persoais  e
servizos moi elementais, utilizando un repertorio moi básico de
expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e
outras informacións, visuais, aos coñecementos previos sobre
o  tema  ou  a  situación  de  comunicación  e  aos  transferidos
desde  as  linguas  que   coñece),  identificando  a  información
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máis  importante  e  deducindo  o  significado  de  palabras  e
expresións non coñecidas.

B.3.2.  Seguir  instrucións  e  consignas  básicas  e  comprender
avisos,  obrigas  e  prohibicións  moi  sinxelas  e  predicibles,  e
traballadas previamente, referidas a necesidades inmediatas,
de estrutura moi sinxela e con apoio visual.

B.3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos
breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi
básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias da
súa idade.

B.3.4.  Comprender textos propios de situacións cotiás próximas
onde se dan a coñecer bens e servizos ou acontecementos
(anuncios  publicitarios  elementais,  folletos,  catálogos,
invitacións…) e con apoio visual cando teña certa dificultade.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección de
persoa  destinataria,  finalidade  do  escrito,  planificación,
redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir
de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula.

B.4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos  que  se  solicite
información persoal.

B.4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi  breves  con
informacións,  instrucións  e  indicacións  moi  básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade inmediata.

B.4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e
básicos, cunha finalidade determinada propia da súa idade e
nivel escolar, e cun formato preestablecido, tanto en soporte
papel como dixital, amosando interese pola presentación limpa
e ordenada do texto.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

B.5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de
entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado
evidente,  e  pronunciar  e  entoar  con  razoable
comprensibilidade,  aínda  que  teña  que  repetir  varias  veces
para facerse entender.

B.5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións  ortográficas,
tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o
seu nivel escolar.

B.5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamentos
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e convencións sociais, respectando as normas de cortesía e de
etiqueta máis básicas nos contextos respectivos.

B.5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras
ou  frases  que  descoñece  a  partir  dos  coñecementos  e
experiencias transferidos desde as linguas que coñece.

B.5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outros  presentes  no  centro,  e  relacionados  cos  Elementos
Transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

B.5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo
propósito  comunicativo  mediante  os  expoñentes  básicos  de
devanditas  funcións  e  os  patróns  discursivos  de  uso  máis
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar
no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase
previamente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

SLEB1.1. Comprende  preguntas básicas moi sinxelas e habituais
sobre asuntos persoais ou educativos (información básica de
carácter persoal, solicitudes de dirección sinxelas e lugares moi
coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben
articulado, e se repita se o necesita.

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas
con  necesidades  inmediatas  (datas,  prezos,  pequenas
doenzas, etc.) e temas con que está moi familiarizado, e segue
instruccións e consignas de aula. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB1.3.  Comprende  o  sentido  global  e  a  información  máis
relevante de textos orais procedentes de medios audiovisuais
ou de Internet, breves como instruccións e comunicados, con
estruturas  previamente  traballadas,  léxico  moi  común
relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes
moi habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e ben
articulado, e poida volver a escoitar o dito. CCL, CAA, CSC,
CCEC.

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves
e  moi  sinxelas  nas  que  participa,  que  tratan  sobre  temas
familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o
tempo  libre,  a  descrición  básica  dunha  persoa,  obxecto  ou
lugar;  e  estados  de  saúde,  sensacións  e  sentimentos  moi
elementais. CCL, CAA, CSC, CCEC.
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Bloque 2. Producións de textos orais.

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

SLEB2.2.  Utiliza  de  maneira  espontánea as formas de cortesía
máis  sinxelas  e  habituais  relativas  a  saúdos,  despedidas,
agradecementos  e  presentacións  e  saúdos,   e  colaborando
para  entender  e  facerse  entender,  fai  e  responde
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre un mesmo e sobre
actividades moi comúns da vida social diaria e do tempo libre,
en situacións de comunicación significativas para a súa idade e
nivel escolar. CCL, CAA, CCEC, CD.

SLEB2.3.  Desenvólvese  entendendo  o  suficiente  e  facéndose
entender en situacións moi habituais relacionadas coa xestión
e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas
nas que pide e dá información sobre lugares, horarios, datas,
prezos,  cantidades  e  actividades  máis  comúns  para  a  súa
idade e nivel escolar.  CCL, CAA, CCEC, CD.

SLEB2.4.  Participa  en  conversacións  informais  breves  e  moi
básicas,  cara  a  cara  e  reacciona  adecuadamente  para
establecer contacto social elemental, intercambiar información
moi  básica,  elemental,  manifestar  os  seus  gustos,  facer
invitacións  e  ofrecementos  elementais  (invitar  a  ir  a  unha
actividade, pedir ou ofrecer algo en clase, etc.), e pedir e dar
indicacións moi básicas para ir a un lugar. CCL, CAA, CCEC,
CD.

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela
sobre un mesmo e sobre o funcionamento de bens e servizos
relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira de
chegar,  etc.)  en  conversas  moi  básicas  sobre  temas
predicibles, se pode solicitar con preguntas sinxelas e directas,
a  colaboración  do  interlocutor  para  entender  e  facerse
entender. CCL, CAA, CCEC, CD.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

SLEB3.1.  Comprende  con  fluidez  textos  adaptados  relativos  a
temas do seu interese. CCL, CD, CAA, CSIEE.

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

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

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información
específica  en  material  informativo  moi  sinxelo,  e  con  apoio
visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de
lecer,  hábitos  saudables,  etc.  próximos  á  súa  idade  e
experiencia. CCL, CAA, CCEC, CD.

Bloque 4. Produción 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 nivel escolar. CCL, CD, CAA, CSIEE.

SLEB4.2.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  información
persoal  moi  básica  e  relativa  aos  seus  datos  persoais  e
intereses ou afeccións. CCL, CAA, CCEC, CD.

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instruccións, postais, felicitacións,
bandas  deseñadas  e  tiras  cómicas  e  mensaxes  en  soporte
dixital moi sinxelos e breves, relativos a actividades presentes
e a necesidades inmediatas. CCL, CAA, CCEC, CD.

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  (informar,
preguntar,  invitar…)  tanto  de  forma  manuscrita  como  en
formato  dixital,  cunha  presentación  limpa  e  ordenada.  CCL,
CAA, CCEC, CD.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce
con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e
trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas  (nasalización,
sonorización…) e persevera no uso de patróns moi básicos de
ritmo,  entoación e acentuación e acentuación de palabras e
frases. CCL. CAA. CCEC.

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

SLEB5.3.  Nas actividades de aula,  pode explicar  o  proceso de
produción de textos e de hipóteses de significado tomando en
consideración  os  coñecementos  e  experiencias  noutras
linguas. CCL, CD, CAA, CCEC.
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SLEB5.4.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
obras  de  teatro…)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  con  Elementos  Transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe. CCL, CAA,
CD, CCEC.

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

3º ESO

CONTIDOS:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1. Estratexias de comprensión:

- Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.

-  Identificación  do  tipo  textual,  adaptando  a  comprensión  ao
mesmo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral,  información
esencial, puntos principais).

-  Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

-  Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  significado  da
comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.).

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
do  coñecemento  doutras  linguas,  e  de  elementos  non
lingüísticos (imaxes, música, etc.).

-  Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

B.1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación
comunicativa.

B.1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o
texto gravado ou solicitando repetición do dito.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Estratexias de produción:
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- Planificación:

-  Identificación  do  contexto,  o  destinatario  e  a  finalidade  de
produción ou de interacción.

- Adecuación do texto ao destinatario, contexto e canle, escollendo
os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención
comunicativa.

- Execución:

- Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea
ou ideas principais e a súa estrutura básica.

-  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  e
secuencias  de  interacción,  e  elementos  lingüísticos
previamente asimilados e memorizados.

-  Expresión  da  mensaxe  con  claridade,  coherencia  básica  e
estruturándoa  adecuadamente  e  axustándose,  no  seu  caso,
aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto memorizados e
traballados en clase previamente.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da mensaxe ( imitar o que realmente lle gustaría expresar) tras
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

-  Comprensión  das  carencias  lingüísticas  mediante
procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

- Lingüísticos:

- Modificación de palabras de significado parecido.

- Definición ou reformulación dun termo ou expresión.

-  Uso  da  lingua  materna  ou  “estranxeirización”  de  palabras  da
lingua francesa.

- Petición de axuda.

- Paralingüisticos:

- Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realizar accións
que aclaran o significado.

-  Uso  da  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,
expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).

-  Uso  de  elementos  cuasi-léxicos  (humm,  puah…)  de  valor
comunicativo.

B.2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a cara aos demais
para comprender e facerse comprender.
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B.2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o
tipo  de  situación  de  comunicación:  saúdos  e  despedidas,
felicitacións,  invitacións,  expresións  de  dor,  conversa
telefónica, compra-venda e outras, igualmente cotiás e básicas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Estratexias de comprensión:

-  Mobilización de información previa  sobre o tipo de tarefa e o
tema, a partir da información superficial: imaxes, organización
na páxina, títulos de cabeceira, etc.

-  Identificación  do  tipo  de  lectura  demandado  pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica, intensiva ou extensiva).

- Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización
da  tarefa  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos
principais).

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

-  Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  significados,
lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e experiencias
noutras linguas.

- Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Estratexias de produción:

- Planificación:

- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e
comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar
que se sabe sobre o tema, que se pode ou se quere dicir, etc.).

-  Localización  e  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun  diccionario  ou  gramática,  obtención  de
axuda, etc.).

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de
textos escritos, para elaborar os propios textos.

- Execución:

- Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.

- Estruturación do contido do texto.

- Organización do texto en parágrafos curtos, abordando en cada
un unha idea principal do texto, e conformando entre todos o
significado deste ou idea global.
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- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos
e fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da mensaxe (imitar o que realmente lle gustaría expresar)  tras
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

-  Recurso  aos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
“prefabricada” –frases feitas, locucións, locucións do tipo “éme
igual”, “sóame”, etc.

- Revisión:

- Identificación de problemas, erros e repeticións.

- Atención ás convencións ortográficas e signos de puntuación.

-  Presentación  coidada  do  texto  (marxes,  limpeza,  tamaño  da
letra…).

- Reescritura definitiva.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  conciencia  intercultural  e
plurilingüe.

B.5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación
básicos:

- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.

- Procesos fonolóxicos máis básicos.

- Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración.

B.5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

- Uso das normas básicas da ortografía da oración: coma, punto e
coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas.

B.5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

- Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas
de  cortesía  propias  da  súa  idade  e  de  rexistro  informal  e
estándar,  e  da  linguaxe  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

-  Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais  visibles:  hábitos,
horarios,  actividades  ou  celebracións  máis  significativas;
condicións  de  vida  elementais  (vivenda),  relacións
interpersoais  (familiares,  de  amizade  ou  escolares),  comida,
lecer, deportes, comportamentos proxémicos básicos, lugares
máis  habituais…;  e  a  costumes,  valores  e  actitudes  moi
básicos e máis evidentes sobre aspectos propios da súa idade
nos países onde se fala a lingua estranxeira.
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 -  Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e
máis significativas nos costumes cotiáns entre os países nos
que se fala a lingua estranxeira e o noso.

-  Actitude  receptiva  e  respetuosa  cara  ás  persoas,  países  e
comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha
cultura diferente á propia.

B.5.4. Plurilingüísmo:

-  Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que
coñece  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada.

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evitando
estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valorando
positivamente  as  competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

B.5.5. Funcións comunicativas:

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas
propias da súa idade.

-  Descrición  de  calidades  físicas  e  abstractas  moi  básicas  de
persoas, obxectos, lugares e actividades.

-  Narración  de  acontecementos  e  descrición  de  estados  e
situacións  presentes,  e  expresión  moi  básica  de  sucesos
futuros.

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresións
moi sinxelas de opinión e advertencias.

- Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.

-  Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a
prohibición.

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción, a
sorpresa e os seus contrarios.

-  Establecemento  e  mantemento  básicos  de  comunicación  e
organización elemental do discurso.

B.5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:

- Identificación elemental; vivenda, fogar e contorna; actividades
básicas da vida, familia e amigos; traballo, tempo libre, lecer e
deporte;  vacacións;  saúde  máis  básica  e  coidados  físicos
elementais;  educación  e  estudo;  compras  básicas;
alimentación e restauración; transporte, tempo metereolóxico e
Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
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-  Expresións fixas,  enunciados fraseolóxicos moi  básicos e moi
habituais  –  saúdos,  despedidas,  preguntas  por  preferencias,
expresións  sinxelas  de  gustos  –  e  léxico  sobre  temas
relacionados con contidos sinxelos e predicibles doutras áreas
do currículo.

B.5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias do francés:

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou);
oposición (par  contre);  causa (comme);  finalidade (afin  de +
Inf.),  comparación  (plus/moins  que);  consecuencia  (donc);
explicativas (parce que).

-  Relacións  temporais  (de…à),  dans,  il  y  a,  en);  locutions
adverbiales (Tout à fait! Bien sûr!).

- Negación (negación por tempos compostos).

- Interrogación (que, quoi; inversión (V+Suj); réponses (si,  pron.
tonique + aussi/non plus).

_  Expresión  do  tempo:  presente,  pasado  (passé  récent,  passé
composé,  participes  passés  avec  les  accords);  futuro  (futur
proche),  introducción  do  condicional  (fórmula  de  cortesía:
j’aimerais).

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases
simples + Adv (ex. toujours, d’habitude); incoativo, terminativo
(venir de + inf.).

- Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives);
capacidade (être capable de); posibilidade/probabilidade (peut-
être),  necesidade  (avoir  besoin  de+Inf.,  il  faut);
obriga/prohibición  (il  faut,  verbe  devoir,  imperativo);  permiso
(pouvoir,  demander);  intención  /  desexo  (avoir  envie  de);
cortesía.

- Expresión  da  existencia  (presentativos);  a  entidade (articles,
noms  composés,  pronoms  réfléchis,  adjectifs  démonstratifs,
proposicións adxectivais  (qui/que);  a  cualidade (posición dos
adxectivos,  facile/difficile  à…);  a  posesión  (adxectivos
posesivos).

- Expresión da cantidade (plurais irregulares; números cardinais
ata  4  cifras;  números ordinais  ata  2  cifras;  articles  partitifs).
Adverbios  de  cantidade e  medidas (un  tout  petit  peu),  trop,
beaucoup, trop, pas assez + adj., un pot, kilomètres…) o grao.

- Expresión  do  espazo  (prépositions  et  adverbes  de  lieu,
position,  distance,  mouvement,  direction,  provenance,
destination).

- Expresión do tempo: puntual  (moments du jour  (le  matin,  le
soir),  demain  matin,  avant-hier,  tout  de  suite);  duración
(maintenant); anterioridade ( il y a…que); posterioridade (plus
tard); secuenciación (finalement); simultaneidade (au moment
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où,  en  même temps);  frecuencia  (d’habitude,  une/deux…fois
par…).

- Expresión do modo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, os puntos principais ou a
información máis importante do texto.

B.1.2.  Identificar  o  sentido  xeral,  os  puntos  principais  e  a
información  máis  importante  en  textos  orais  breves  e  ben
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e
articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou
neutro,  e  que  versen  sobre  asuntos  habituais  en  situacións
cotiás  ou  sobre  aspectos  concretos  de  temas  xerais  ou  do
propio  campo  de  interese  nos  ámbitos  persoal,  público  e
educativo,  sempre  que  as  condicións  acústicas  non
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.

B.1.3. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e
claramente e seguir indicacións sinxelas e breves.

B.1.4. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos
elementais  na  vida  cotiá,  transmitidas  de  viva  voz  ou  por
medios técnicos, e moi ben articuladas e lentamente, sempre
que as condicións acústicas sexan boas se se poden escoitar
máis dunha vez.

B.1.5.  Comprender  o  sentido  xeral  e  a  información  especÍfica
predicible de conversas básicas sobre temas cotiáns que se
desenvolvan na súa presenza, nas que describan, de xeito moi
breve  e  sinxelo,  persoas,  lugares  e  obxectos,  e  se  narran
acontecementos elementais, sempre que poida solicitar que se
repita o dito.

B.1.6.  Seguir  un  texto  breve  articulado  con  claridade  e
pausadamente,  no  que  se  utilicen  expresións  sinxelas  e
habituais  previamente  traballadas  e  referidas  a  temas  moi
coñecidos  dos ámbitos  persoal  e  educativo  (datos  persoais,
gustos e hábitos, materias que cursa, etc.), adecuado ao seu
nivel  escolar,  actuando,  se  é  o  caso,  como  mediador
lingüístico.

B.1.7.  Comprender  a  información  esencial  de  pasaxes  curtas
gravadas,  que  conteñan  conversas,  narracións  e/ou
descricións  predicibles,  e  de  presentacións  moi  sinxelas,
emitidas  con  estruturas  e  léxico  moi  básico,  e  o  apoio  de
imaxes  moi  redundantes,  que  traten  sobre  asuntos  da  vida
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cotiá  e  de necesidade inmediata,  previamente traballados,  e
que estean pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que
sexa necesario escoitalas máis dunha vez.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1.  Pronuniar  de  maneira  intelixible,  aínda  que  se  cometan
erros de pronunciación polos que os interlocutores teñan que
solicitar repeticións para entender a mensaxe.

B.2.2.  Intercambiar  de  xeito  intelixible  información  sobre
transaccións  e  xestións  cotiás  moi  elementais,  usando  un
repertorio básico de palabras e frases simples memorizadas
facéndose comprender aínda que o interlocutor necesite que
se repita ou repetir o dito.

B.2.3. Interactuar de maneira simple en intercambios claramente
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar
ou  manter  a  quenda  de  palabra,  aínda  que  poidan  darse
desaxustes na adaptación ao interlocutor.

B.2.4. Dar información sobre datos básicos persoais, expectativas
ou gustos,  utilizando un repertorio moi  básico de expresións
memorizadas sinxelas e habituais sobre estes datos, sempre
que poida pedir confirmación ao interlocutor ou que se lle repita
o dito.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos de imaxes, títulos e
outras información visuais, aos coñecementos previos sobre o
tema ou a situación de comunicación, e aos tranferidos desde
as  linguas  que  coñece).  Identificando  a  información  máis
importante e deducindo o significado de palabras e expresións
non coñecidas polo contexto e mediante os coñecementos e
experiencias noutras linguas.

B.3.2.  Seguir  instruccións  e  consignas  básicas  e  predicibles,  e
traballadas previamente, referidas a necesidades inmediatas,
de estrutura moi sinxela e con apoio visual.

B.3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos
innformativos  ou  narrativos  breves,  moi  sinxelos  e  ben
estruturados, relativos a coñecementos e experiencias propios
da súa idade.

B.3.4.  Identificar  a  idea  xeral,  os  puntos  máis  relevantes  e
información  importante  en  textos,  tanto  en  formato  impreso
como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun
rexistro neutro ou informal, que traten de asuntos habituais en
situacións cotiás, de aspectos concretos de temas de interese
persoal ou educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.
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Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da
persoa  destinataria,  finalidade  do  escrito,  planificación,
redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir
de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula.

B.4.2.  Completar  documentos  moi  básicos  nos  que  se  solicite
información persoal.

B.4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi  breves  con
información,  instruccións  e  indicacións  moi  básicas
relacionadas con actividades cotiás e de necesidade inmediata.

B.4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e
básicos, actuando, se é o caso, como mediador lingüístico –
adecuado ao seu nivel escolar- e cun formato preestablecido,
tanto en soporte papel como dixital,  amosando interese pola
presentación limpa e ordenada do texto.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  conciencia  intercultural  e
plurilingüe.

B.5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de
entoación de uso máis básico, recoñecendo o seu significado
evidente,  e  pronunciar  e  entoar  con  razoable
comprensibilidade,  aínda  que  teña  que  repetir  varias  veces
para facerse entender.

B.5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións  ortográficas,
tipográficas e de puntuación, con corrección suficiente para o
seu nivel escolar.

B.5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía e de
etiqueta máis básicas nos contextos respectivos.

B.5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras
ou  frases  a  partir  dos  coñecementos  e  experiencias
transferidos desde a linguas que coñece.

B.5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outras  presentes  no  centro,  e  relacionados  cos  Elementos
Transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

B.5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo
propósito  comunicativo,  mediante  os  expoñentes  básicos  de
devanditas  funcións  e  os  patróns  discursivos  de  uso  máis
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar
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no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase
previamente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

SLEB.1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de
comprensión, axustándoo ás necesidades de comprensión (de
comprensión global, lectiva ou detallada) e mellorándoo se é o
caso: saca conclusións sobre a actitude do falante e sobre o
contido  baseándose  na  entoación  e  na  velocidade  da  fala,
deduce intencións a partir  do volumen da voz do falante, fai
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta…) e infire
o que non se comprende e o que non coñece mediante os
propios  coñecementos  e  experiencias  noutras  linguas.  CCL,
CAA, CCEC.

SLEB.1.2.  Capta  a  información  máis  importante  de indicacións,
anuncios,  mensaxes e comunicados breves e articulados de
maneira  lenta  e  clara,  sempre  que  as  condicións  acústicas
sexan boas e o son non estea distorsionado. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

SLEB.1.3.  Entende  os  puntos  principais  do  que  se  lle  di  en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. ex. en hoteis,
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros
de  estudos)  nas  que  se  utilicen  frases  feitas  e  estruturas
sinxelas  e  previamente  traballadas  sobre  datos  persoais,
horarios,  prezos,  números  e  preguntas  sinxelas,  e  que  se
desenvolvan con lentitude e boa articulación. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

SLEB.1.4.  Comprende,  nunha  conversación  informal  na  que
participa,  descricións,  narracións  e  opinións  formulados  en
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre
aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con
claridade,  amodo  e  directamente  e  se  o  interlocutor  está
disposto a repetir e reformular o dito. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.5. Comprende nunha conversación formal na que participa
(p.ex.  nun  centro  de  estudos),  preguntas  sinxelas  sobre
asuntos  persoais  ou  educativos  (datos  persoais,  intereses,
preferencias e gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir
que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.
CCL, CAA, CSC, CSIEE.

SLEB.1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión
e  de  presentación  moi  sinxelas  e  ben  estruturadas  sobre
asuntos  cotiás  predicibles  ou  do  seu  interese,  previamente
traballados, articulados con lentitude e claridade (p.ex. noticias
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ou  reportaxes  breves)  cando  as  imaxes  constitúen  grande
parte da mensaxe. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

Bloque 2. Produción de textos orais.

SLEB.2.1.  Fai  presentación  breves  e  ensaiadas,  seguindo  un
guión escrito,  sobre  aspectos  concretos  de temas xerais  ou
relacionados  con  aspectos  básicos  dos  seus  estudos,  e
responde a preguntas  breves e sinxelas dos oíntes sobre o
contido das mesmas se se articulan clara e lentamente. CCL,
CAA, CSC, CCEC, CSIEE, CD.

SLEB.2.2.  Desenvólvese  con  eficacia  suficiente  en  xestións  e
transaccións  cotiás,  como  son  as  viaxes,  o  aloxamento,  o
transporte,  as  compras  e  o  lecer  (horarios,  datas,  prezos,
actividades…) seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e
tratamento),  facéndose  comprender  aínda  que  o  interlocutor
necesite que se lle repita ou repetir o dito. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD, CSIEE.

SLEB.2.3.  Participa  en  conversacións  informais  breves,  cara  a
cara  ou  por  teléfono  ou  outros  medios  técnicos,  nas  que
establece  contacto  social,  se  intercambia  información  e  se
expresan opinións de xeito sinxelo e breve, se fan invitacións e
ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se piden e se dan
indicacións  ou  instruccións,  ou  se  discute  –  expresando  o
acordo ou o desacordo de xeito moi básico- os pasos que hai
que seguir para realizar unha actividade conxunta. CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD, CSIEE.

SLEB.2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha conversación
formal  ou entrevista  (p.ex.  para realizar  un curso de verán),
achegando a información necesaria,  expresando de maneira
sinxela  as  súas  opinións  sobre  temas  habituais,  e
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre que poida pedir que se repitan
os puntos clave se o necesita. CCL, CAA, CSC, CCEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

SLEB.3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos moi  breves en calquera soporte e sobre
temas  xerais  do  seu  interese  e  moi  coñecidos  e  os  títulos
constitúen  gran  parte  da  mensaxe.  CLL,  CAA,  CSC,  CD,
CCEC.

SLEB.3.2.  Identifica,  con  axuda  de  imaxe,  instruccións  xerais
breves e sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos de
uso  cotián  (p.ex.  unha  máquina  espendedora),  así  como
instruccións  sinxelas  para  a  realización  de  actividades  e
normas de seguridade básicas (p.ex. nun centro de estudos).
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SLEB.3.3.  Comprende  correspondencia  persoal  sinxela  en
calquera  formato  na  que  se  fala  dun  mesmo,  descríbense
persoas,  obxectos,  lugares  e  actividades,  nárranse
acontecementos  pasados,  e  exprésanse  de  maneira  sinxela
sentimentos,  desexos   e  opinións  sobre  temas  xerais
coñecidos ou do seu interese. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.4. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que
se  lle  informa  sobre  asuntos  do  seu  interese  no  contexto
persoal  ou educativo (p.ex.  sobre un curso de verán).  CCL,
CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.5.  Entende  información  específica  esencial  en  páxinas
web e outros materias de referencia ou consulta claramente
estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese
(p.ex. sobre unha cidade), sempre que poida reler as seccións
difíciles. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

SLEB.4.1.  Escribe  correspondencia  persoal  breve  na  que  se
establece e mantén o contacto social (p.ex. con amigos noutros
países),  intercámbiase  información,  descríbense  en  termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, e fanse
e  acéptanse  ofrecementos  e  suxestións  (p.ex.  cancélanse,
confírmanse  ou  modifícanse  unha  invitación  ou  uns  plans).
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.4.2.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  información
persoal básica e relativa aos seus intereses e eleccións (p.ex.
para asociarse a un club internacional de mozos). CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD.

SLEB.4.3.  Escribe  notas  e  mensaxes  (mensaxería  instantánea,
chats,  etc.),  nos  que  se  fai  comentarios  moi  breves  ou  de
instruccións  e  indicacións  relacionadas  con  actividades  e
situacións  da  vida  cotiá  e  do  seu  interese,  respectando  as
convencións  e  normas  de  cortesía  e  de  etiqueta  máis
importantes. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

SLEB.4.4.  Escribe  correspondencia  formal  moi  básica  e  breve,
dirixida  a  institucións  públicas  ou  privadas  ou  entidades
comerciais,  fundamentalmente  para  solicitar  información,
observa as convencións formais e normas de cortesía básicas
deste tipo de textos e fai unha presentación do texto limpa e
ordenada. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  conciencia  intercultural  e
plurilingüe.

SLEB.5.1.  Produce  con  suficiente  intelixibilidade  léxico  e
estruturas  moi  básicas,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen
fonemas ( nasalización, sonorización…) e persevera no uso de
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patróns  moi  básicos  de  ritmo,  entoación  e  acentuación  de
palabras e frases. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.5.2. 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…) e amosa respecto polas
diferenzas culturais que poidan existir. CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.

SLEB.5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de
produción de textos e de hipóteses de significados tomando en
consideración  os  coñecementos  e  experiencias  noutras
linguas. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.5.4.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
obras  de  teatro…)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe. CCL, CAA,
CSC, CCEC, CSIEE.

SLEB.5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa
ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir
ou  dar  información,  agradecer,  desculparse,  solicitar  algo,
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesario, propios do seu nivel escolar e
traballados previamente. CCL, CAA, CSC, CCEC.

4º ESO

CONTIDOS:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1. Estratexias de comprensión:

- Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.

-  Identificación  do  tipo  textual,  adaptando  a  comprensión  ao
mesmo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral,  información
esencial, puntos principais).

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto.

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
da  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.).
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
do  coñecemento  doutras  linguas,  e  de  elementos  non
lingüísticos (imaxes, música, etc.).

-  Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

B.1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación
comunicativa.

B.1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o
texto gravado ou solicitando repetición do dito.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Estratexias de produción:

- Planificación:

- Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade da produción
ou da interacción.

- Adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle, escollendo os
expoñentes  lingüísticos  necesarios  para  lograr  a  intención
comunicativa.

- Execución:

- Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou
ideas principais e a súa estrutura básica.

- Activar os coñecementos previos sobre modelos e secuencias de
interacción, e elementos lingüísticos previamente asimilados e
memorizados.

-  Expresar  a  mensaxe  con  claridade,  coherencia  básica  e
estruturándoa  adecuadamente  e  axustándose,  no  seu  caso,
aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto memorizados e
traballados en clase previamente.

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta), ou a
mensaxe (imitar  o  que realmente lle  gustaría  expresar),  tras
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

- Compensar as carencias lingüísticas, mediante procedementos
lingüísticos, e paralingüísticos:

- Lingüísticos:

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir ou parafrasear un termo ou expresión.

-  Usar  a  lingua  materna  ou  “estranxeirizar”  palabras  da  lingua
francesa.
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- Pedir axuda.

- Paralingüísticos:

- Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o
significado.

-  Usar  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,
expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).

-  Usa  elementos  cuasi-léxicos  (humm,  puah…)  de  valor
comunicativo.

B.2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo e cara aos demais
para comprender e facerse comprender.

B.2.3. Rutinas ou modelos básicos e interacción segundo o tipo de
situación de comunicación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Estratexias de comprensión:

-  Mobilización de información previa  sobre o tipo de tarefa e o
tema, a partir da información superficial: imaxes, organización
na páxina, títulos de cabeceira, etc.

-  Identificación  do  tipo  de  lectura  demandado  pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).

- Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización
da  tarefa  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos
principais).

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto,

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
da  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paratextuais,  e  do  coñecemento  e  experiencias  noutras
linguas.

-  Reformulación  de  hipóteses  a  partir  de  modelos  escritos  e
expresións orais coñecidas.

B.3.2. Soletreo a asociación de grafía, pronunciación e significado
a partir de modelos escritos e expresións orais coñecidas.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Estratexias de produción:

- Planificación:
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- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e
comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar o
que se sabe sobre o tema, que se pode ou se quere dicir, etc.).

-  Localización  e  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun  diccionario  ou  gramática,  obtención  de
axuda, etc.).

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de
textos escritos, para elaborar os propios textos.

- Execución:

- Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.

- Estruturación do contido do texto.

- Organización do texto en parágrafos curtos, abordando en cada
un unha idea principal do texto, e conformando entre todos o
significado deste ou idea global.

- Expresión da mensaxe  con claridade axustándose aos modelos
e fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da  mensaxe  (facer  concesións  no  que  realmente  gustaríalle
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos
dispoñibles.

-  Recurso  aos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
“prefabricada” – frases feitas, locucións do tipo “agora volvo”,
“botar unha man”, etc.).

- Revisión:

- Identificación de problemas, erros e repeticións.

- Atención ás convencións ortográficas e signos de puntuación.

-  Presentación  coidada  do  texto  (marxes,  limpeza,  tamaño  da
letra…).

- Reescritura definitiva.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

B.5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación
básicos.

- Sons e fonemas vocálicos.

- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.

- Procesos fonolóxicos máis básicos.
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- Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración.

B.5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

- Uso das normas básicas da ortografía da palabra.

-  Utilización  adecuda  da  ortografía  da  oración:  coma,  punto  e
coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas.

B.5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

- Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas
de  cortesía  propias  de  súa  idade  e  de  rexistros  informal  e
estándar,  e  da  linguaxe  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

-  Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais  visibles:  hábitos,
horarios,  actividades  ou  celebracións  máis  significativas,
condicións de vida  elementais  (vivenda);  relacións interpersoais
(familiares,  de  amizade  ou  escolares),  comida,  lecer,  deportes,
comportamentos proxémicos básicos, lugares máis habituais…; e
a  costumes,  valores  e  actitudes  moi  básicos  e  máis  evidentes
sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a
lingua estranxeira.

-  Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas  elementais  e
máis significativas nos costumes cotiáns entre os países onde se
fala a lingua estranxeira e o noso.

-  Actitude  receptiva  e  respectuosa  cara  ás  persoas,  países  e
comunidades  lingüísticas  que  falan  outra  lingua  e  teñen  unha
cultura diferente á propia.

B.5.4. Plurilingüísmo:

-  Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que
coñece  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada.

- Participación en proxectos (nos que se utilizan varias linguas e
relacionados  con  ElementosTransversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos  e  culturais,  e  valorando  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

B.5.5. Funcións comunicativas:

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas
propias da súa idade.

-  Descrición  de  calidades  físicas  e  abstractas  moi  básicas  de
persoas, obxectos, obxectos, lugares e actividades.

-  Narración  de  acontecementos  e  descricións  de  estados  e
situacións presentes, e expresión moi básica de sucesos futuros.
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- Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresións
moi sinxelas de sucesos futuros.

-  Petición  e  ofrecemento  de información,  indicacións,  expresión
moi sinxela de opinión e advertencias.

- Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.

-  Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a
prohibición.

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción, a
sorpresa e os seus contrarios.

-  Establecemento  e  mantemento  básicos  da  comunicación  e
organización elemental do discurso.

-  Establemento  e  mantemento  básicos  da  comunicación  e
organización elemental do discurso.

B.5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:

-  Identificación  persoal  elemental;  vivenda,  fogar  e  contorna;
actividades  básicas  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo,
tempo  libre,  lecer  e  deporte;  vacacións;  saúde  máis  básica  e
coidados  físicos  elementais;  educación  e  estudo;  compras
básicas;  alimentación  e  restauración;  transporte,  tempo
metereolóxico e Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

-  Expresións fixas,  enunciados fraseolóxicos moi  básicos e moi
habituais  –saúdos,  despedidas,  preguntas  por  preferencias,
expresións sinxelas de gustos- e léxico sobre temas relacionados
con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do currículo.

B.5.7. Estruturas sintáctico-discusivas propias do francés:

-  Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción  (non  seulement…
mais  aussi);  disxunción  (ou  bien);  oposición  /  concesión
(cependant); causa (car); finalidade (de façon à, de manière à +
Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. (Adv.
Que; (ex. il n’est pas aussi intelligent que toi); consecuencia (alors,
donc); explicativas (ainsi, car).

-  Relacións  temporais  (puis,  finalement,  tout  de  suite,  enfin,
pendant, pendant que + indic.).

-  Exclamación  (Comment,  Quel/Quels/  Quelle/  Quelles,  C’est
parti).

- Negación (ne…jamais, ne…rien, ne…personne, ne…plus).

-  Interrogación  (Et  alors?  À  quoi  bon…?)  Quel,  Quelle,  Quels,
Quelles,  pronomes  interrogativos  (ex.  lequel,  laquelle,  etc.)  Ah
bon? Moi non, Moi non plus).
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-  Expresión  do  tempo:  presente  (verbos  irregulares),  pasado
(passé  composé,  imparfait),  futuro  (futur  proche,  futur  simple),
condicional (fórmulas de cortesía e consello).

-  Expresión  do  aspecto:  puntual  (frases  simples),  durativo
(en+date),  habitual  (parfois,  jamais),  incoativo  (futur  proche),
terminativo (passé récent).

-  Expresión  da  modalidade:  factualidade;  capacidade  (arriver  à
faire);  posibilidade/probabilidade  (il  est  probable  que,
probablement);  necesidade, obriga/prohibición (c’est à qui de…?
C’est  à  +  pron.  Tonique/nom +  de  +  inf.,  interdit  de);  permiso;
intención / desexo (décider de faire qqch, j’aimerais beaucoup faire
qqch); cortesía.

-  Expresión  da  existencia  (presentativos);  a  entidade  (artigos,
morfoloxía (prefixos (anti, hyper) e sufixos (-ette, -elle), pronomes
persoais, pronomes demostrativos, pronomes persoais OD e OI,
“en”,  “y”,  proposicións  adxectivais  (où,  dont);  a  cualidade,  a
posesión (adxectivos posesivos).

- Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais;
números  ordinais;  artigos  partitivos).  Adverbios  de  cantidade  e
medidas (beaucoup de,  quelques,  quelques-uns, tout le  monde,
plein de plusieur(s); o grao.

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position,
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronome
“Y”).

- Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au
bout de); división (semestre, période, au moment où, au bout de);
indicacións  de  tempo  (la  semaine  dernière,  le  mois  dernier);
duración  (encore,  ne…plus);  anterioridade  (déjà,  ça  fait…que);
posterioridade  (ensuite,  puis);  secuenciación  (puis,  enfin);
simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent,
pas souvent, parfois, jamais).

- Expresión do modo (adv. de manière en…ment).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial,
os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto.

B.1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os
detalles  máis  relevantes  en  textos  orais  breves  e  ben
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e
articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal,
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informal  ou  neutro,  e  que  versen  sobre  asuntos  cotiáns  en
situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo
de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o dito.

B.1.3.  Comprender  o  esencial  en  situacións  que  impliquen  a
solicitude  de  información  xeral:  datos  persoais  básicos,
lugares,  horarios,  datas,  prezos,  cantidades  e  actividades
cotiás, etc.) sempre que se lle fale con claridade e lentitude.

B.1.4.  Comprender o esencial  en conversas sinxelas, básicas e
breves  sobre  descricións,  narracións,  puntos  de  vista  e
opinións  relativos  a  temas  frecuentes  e  de  necesidade
inmediata relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale con
lentitude,  articulando de forma clara e comprensible,  e  se o
interlocutor está disposto a repetir ou reformular o dito.

B.1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e
sinxela  de  presentación  sinxelas  e  ben  estruturadas  sobre
temas familiares  e predicibles,  previamente traballados e de
programas de televisión tales como boletíns metereolóxicos ou
informativos, sempre que as imaxes vehiculen gran parte da
mensaxe.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros
de pronunciación polos que os interlocutores teñan que solicitar
repeticións para entender a mensaxe.

B.2.2.  Coñecer  e saber explicar  as estratexias máis adecuadas
para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e
de  estrutura  simple  e  clara,  utilizando,  entre  outros,
procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da
primeira  lingua  ou  outras,  ou  o  uso  de  elementos  léxicos
aproximados se non se dispón doutros máis precisos.

B.2.3.  Intercambiar  de  xeito  intelixible  información  sobre
transaccións  e  xestións  cotiás  moi  habituais,  usando  un
repertorio básico de palabras e frases simples memorizadas, e
facéndose comprender aínda que o interlocutor necesite que
se lle repita ou repetir o dito.

B.2.4.  Producir  textos  breves  e  comprensibles,  tanto  en
conversacións cara a cara como por teléfono ou outros medios
técnicos,  nun  rexistro  neutro  ou  informal,  cunha  linguaxe
sinxela.

B.2.5.  Dar,  solicitar  e  intercambiar  información  sobre  temas  de
importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese
persoal, educativo ou educacional, e xustificar brevemente os
motivo de determinadas accións e plans, aínda que ás veces
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haxa interrupcións ou vacilacións, resultan evidentes as pausas
e  a  reformulación  para  organizar  o  discurso  e  seleccionar
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás
veces que se lle repita o dito.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e
outras informacións visuais, e aos coñecementos previos sobre
o  tema  ou  a  situación  de  comunicación,  e  aos  transferidos
desde as linguas que coñece). Identificando a información máis
importante e deducindo o significado de palabras e expresións
non coñecidas.

B.3.2.  Seguir  instrucións  e  consignas  básicas  sinxelas  e
predicibles,  referidas a  necesidades  inmediatas  e  con  apoio
visual.

B.3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos
descritivos  e narrativos  breves,  sinxelos  e  ben estruturados,
relativos a coñecementos e experiencias propios da súa idade
e nivel escolar.

B.3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes
e  detalles  importantes  de  textos,  tanto  en  formato  impreso
como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun
rexistro  formal  ou neutro,  que traten  de asuntos cotiáns,  de
temas de interese ou  relevantes  para  os  propios  estudos  e
ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de
uso común.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección de
persoa  destinataria,  finalidade  do  escrito,  planificación,
redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a partir
de modelos ben estruturados e traballados previamente.

B.4.2.  Completar  documentos  básicos  nos  que  se  solicita
información persoal ou relativa aos seus estudos ou formación.

B.4.3.  Escribir  mensaxes  sinxelas  e  breves  con  información,
instruccións  e  indicacións  moi  básicas  relacionadas  con
actividades cotiás ou do seu interese.

B.4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e
básicos, actuando como mediador lingüístico, se é o caso, -
adecuado  ao  seu  nivel  escolar-  e  amosando  interese  pola
presentación limpa e ordenada do texto.

B.4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves,
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou do propio
interese,  nun  rexistro  formal  ou  neutro  utilizando
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adecuadamente  os  recursos  básicos  de  cohesión,  as
convencións razoable de expresións e estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

B.5.1.  Discriminar  patróns  sonoros  acentuais,  rítmicos  e  de
entoación  de  uso  máis  común,  recoñecendo  os  seus
significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito claro e
intelixible  con  razoable  comprensibilidade,  malia  o  acento
estranxeiro moi evidente ou erros de pronunciación –que non
interrompan a comunicación- e que os interlocutores teñan que
solicitar repeticións de cando en vez.

B.5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas básicas,
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e símbolos
de  uso  común,  e  os  seus  significados  asociados,  con
corrección suficiente para o seu nivel escolar.

B.5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  á  vida  cotiá  (hábitos  de  estudo  e  de
traballo,  actividades  de  lecer,  incluidas  manifestacións
artísticas  como  a  música  e  o  cine),  condicións  de  vida  e
contorna, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no
traballo, no centro educativo, nas institucións), as convencións
sociais  (costumes,  tradicións)  respectando  as  normas  de
cortesía e da etiqueta máis básicas nos contextos respectivos.

B.5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras
ou  frases  que  descoñece  a  partir  dos  coñecementos  e
experiencias transferidos desde as linguas que coñece.

B.5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outras  presentes  no  centro,  e  relacionados  cos  Elementos
Transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

B.5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo
propósito  comunicativo,  mediante  os  expoñentes  básicos  de
devanditas  funcións  e  os  patróns  discursivos  de  uso  máis
habitual,  así  como  os  seus  significados  asociados  (p.  ex.
utilizar unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión);
utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu
nivel  escolar,  e  empregar  para  comunicarse  mecanismos
sinxelos  bastante  axustados  ao  contexto  e  á  intención
comunicativa (repetición léxica, elipse, deixe persoal, espacial
e  temporal,  xustaposición,  e  conectores  e  marcadores
discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados en
clase previamente.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

SLEB.1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de
comprensión,  axustándoo  ás  necesidades  da  tarefa  (de
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, se é
o caso:  facendo anticipacións do que segue (palabra,  frase,
resposta…) e inferindo o que non se comprende e o que non
se coñece mediante os propios coñecementos e experiencias
doutras linguas. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  detalles  relevantes  de
indicacións,  anuncios,  mensaxes  e  comunicados  breves,
articulados de xeito lento e claro (por ex. por megafonía, ou
nun  contestador  automático),  sempre  que  as  condicións
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. CCL,
CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.1.3. Comprende, nunha conversación formal, ou entrevista
na  que  participa  (p.  ex.  nun  centro  de  estudos),  preguntas
sobre  asuntos  persoais,  intereses,  preferencias  e  gustos
persoais  e  académicos,  coñecemento  ou  descoñecemento,
etc.), así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados
cos mesmos, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare
ou elabore algo do que se lle dixo. CCL, CAA, CCEC, CD.

SLEB.1.4.  Entende  información  relevante  do  que  se  lle  dí  en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. ex. en hoteis,
tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros
de estudos), sempre que se lle fale a modo e con claridade.
CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.5. Comprende nunha conversa informal na que participa,
descricións, narracións, puntos de vista e opinións formulados
de xeito simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo
e directamente, e se o interlocutor está disposto a repetir ou
reformular o dito. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.6.  Identifica  a  información  esencial  de  programas  de
televisión e presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre
asuntos  cotiáns  ou  do  seu  interese  familiares  e  predicibles
articulados  con  lentitude  e  claridade  (por  ex.  noticias,
documentais ou entrevistas), cando as imaxes vehiculan gran
parte da mensaxe. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

Bloque 2. Produción de textos orais.

SLEB.2.1.  Fai  presentacións  breves  e  ensaiadas,  seguindo  un
esquema  lineal  e  estruturado,  sobre  aspectos  concretos  de
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temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos,  e
responde a preguntas previsibles breves e sinxelas dos oíntes
sobre o contido das mesmas. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.2.2. Participa en conversacións informais breves e sinxelas,
cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, nas que
establece  contacto  social  básico,  intercambia  información  e
expresa  de  xeito  sinxelo  opinións  e  puntos  de  vista,  fai
invitacións e ofrecementos,  pide e ofrece cousas,  pide e dá
indicacións ou instrucións,  ou discute os pasos que hai  que
seguir  para  realizar  unha  actividade  conxunta,  facéndose
comprender aínda que o interlocutor necesite que se repita ou
repetir o dito. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.2.3.  Desenvólvese  con  debida  corrección  en  xestións  e
transaccións  cotiás,  como  son  as  viaxes,  o  aloxamento,  o
transporte,  as  compras  e  o  lecer  (horarios,  datas,  prezos,
actividades…) seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e
tratamento),  facéndose  comprender  aínda  que  o  interlocutor
necesite  que  se  repita  ou  repetir  o  dito.  CCL,  CAA,  CSC,
CCEC, CD.

SLEB.2.4.  Desenvólvese  de  xeito  simple  pero  suficiente  nunha
conversación  formal,  reunión  ou  entrevista  (por  ex.  para
realizar un curso de verán), aportando información relevante,
expresando  de  xeito  sinxelo  as  súas  ideas  sobre  temas
habituais,  dando  a  súa  opinión  sobre  problemas  prácticos
cando  se  lle  pregunta  directamente,  e  reaccionando  de
maneira simple ante comentarios, sempre que poida pedir que
se lle repitan os puntos clave se o necesita. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

SLEB.3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de
textos xornalísticos breves, en calquera soporte e sobre temas
xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da
mensaxe. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.2.  Identifica,  con  axuda  da  imaxe,  instrucións  xerais
breves e sinelas do funcionamento e manexo de aparellos de
uso cotián, así como instruccións claras para a realización de
actividades e normas de seguridade básicas. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

SLEB.3.3.  Comprende  correspondencia  persoal  sinxela,  en
calquera  formato,  na  que  se  fala  dun mesmo,  se  describen
persoas,  obxectos,  lugares  e  actividades;  se  narran
acontecementos presentes, pasados e futuros, e se expresan
de xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinións sobre temas
xerais, coñecidos ou do seu interese. CCL, CAA, CSC, CCEC.
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SLEB.3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que
se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal
ou educativo (p. ex. sobre unha bolsa para realizar un curso de
idiomas). CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.3.5.  Entende  información  específica  esencial  en  páxinas
Web e outros materiais de referencia ou consulta claramente
estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese,
sempre que poida reler as seccións difíciles. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

SLEB.4.1.  Escribe  correspondencia  persoal  breve  na  que  se
establece  e  mantén  o  contacto  social  (p.  ex.  con  amigos
noutros  países);  se  intercambia  información;  se  describe  en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais,
se  dan  instruccións  e  se  fan  e  aceptan  ofrecementos  e
suxestións (p-  ex.  cancélanse,  confirman ou modifican unha
invitación  ou  uns  plans)  e  se  expresan  opinións  de  xeito
sinxelo. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.4.2.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  información
persoal e relativa á súa formación, intereses ou afeccións (por
ex.  para subscribirse a unha publicación dixital).  CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD.

SLEB.4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos
que  se  fai  comentarios  moi  breves  ou  dá  instrucións  e
indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida
cotiá e do seu interese, respectando as convencións e normas
de cortesía e da etiqueta máis importantes. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

SLEB.4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida
a institucións  públicas  ou privadas  ou  entidades comerciais,
fundamentalmente para solicitar información, e observando as
convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo
de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto. CCL,
CAA, CSC, CCEC, CD.

Bloque  5.  Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e
plurilingüe.

SLEB.5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e
na  escrita,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas
(nasalización,  sonorización…)  e  utiliza  con  eficacia
comunicativa  patróns  básicos  de  ritmo,  entoación  e
acentuación de palabras e frases. CCL, CD, CAA, CCEC.

SLEB.5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do
proceso  comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,
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fórmulas básicas de tratamento…) e amosa respecto e interese
polas diferenzas culturais que poidan existir. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

SLEB.5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de
produción de textos e de hipóteses de significados tomando en
consideración  os  coñecementos  e  experiencias  noutras
linguas. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.5.4.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
obras  de  teatro…)  nos  que  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe. CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD, CSIEE.

SLEB.5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa
ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir
ou  dar  información,  agradecer,  disculparse,  solicitar  algo,
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar
e traballados previamente. CCL, CAA, CSC, CCEC.

1º DE BACHARELATO

CONTIDOS:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1. Estratexias de comprensión:

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e tema.

-  Identificación  do  tipo  textual,  adaptando  a  comprensión  ao
mesmo.

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  xeral,  puntos
principais, información esencial).

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
da  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.).
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
do  coñecemento  doutras  linguas,  e  de  elementos  non
lingüísticos (imaxes, música, etc.).

-  Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

B.1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación
comunicativa,  e  conciencia  da  importancia  de  chegar  a
comprender textos orais sen precisar entender todos e cada un
dos seus elementos.

B.1.3. Constancia no logro da comprensión oral,  reescoitando o
texto gravado ou solicitando repetición do dito.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Estratexias de produción:
- Planificación:
- Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade da produción

ou da interacción.
- Adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle, escollendo os

expoñentes  lingüísticos  necesarios  para  lograr  a  intención
comunicativa.

- Execución:
- Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou

ideas principais e a súa estrutura básica.
- Activar os coñecementos previos sobre modelos e secuencias de

interacción, e elementos lingüísticos previamente asimilados e
memorizados.

-  Expresar  a  mensaxe  con  claridade,  coherencia  básica  e
estruturándoa  adecuadamente  e  axustándose,  no  seu  caso,
aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto memorizados e
traballados en clase previamente.

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría expresar), tras
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

-  Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos, e paralingüísticos.

- Lingüísticos:
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir ou parafrasear un termo ou expresión.
-  Usar  a  lingua  materna  ou  “estranxeirizar”  palabras  da  lingua

francesa.
- Pedir axuda.
- Paralingüísticos:
- Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o

significado.
-  Usar  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,

expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).
-  Usar  elementos  cuasi-léxicos  (humm,  puah…)  de  valor

comunicativo.
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B.2.2. Actitude de respecto cara a sí mesmo/a cara aos demais
para comprender e facerse comprender.

B.2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción segundo o tipo
de situación de comunicación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Estratexias de comprensión:
-  Mobilización de información previa  sobre o tipo de tarefa e o

tema, a partir da información superficial; imaxes, organización
na páxina, títulos de cabeceira, etc.

-  Identificación  do  tipo  de  lectura  demandado  pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva). 

- Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización
da  tarefa  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos
principais).

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir

da  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paratextuais,  e  do  coñecemento  e  experiencias  noutras
linguas.

- Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

B.3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais (remitente,
cabeceira, lugar e data, asunto, saúdo ao destinatario, corpo
da carta, despedida e sinatura).

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Estratexias de produción:
- Planificación:
- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e

comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar
que se sabe sobre o tema, que se pode ou se quere dicir, etc.).

-  Localización  e  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun  diccionario  ou  gramática,  obtención  de
axuda, etc.).

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos,
de textos escritos, para elaborar os propios textos.

- Execución:
- Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.
- Estruturación do contido do texto.
- Organización do texto en parágrafos curtos, abordando en cada

un unha idea principal do texto, e conformando entre todos o
significado deste ou idea global.

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos
e fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da mensaxe ( facer concesións no que realmente gustaríalle
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expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos
dispoñibles.

-  Recurso  aos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
“prefabricada” –frases feitas, locucións, do tipo “agora volvo”,
“botar unha man”, etc.).

- Revisión:
- Identificación de problemas, erros e repeticións.
- Atención ás convencións ortográficas e signos de puntuación.
-  Presentación  coidada  do  texto  (marxes,  limpeza,  tamaño  da

letra…).
- Reescritura definitiva.
B.4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa escritura:

remitente,  cabeceira,  lugar  e  data;  asunto,  saúdo  ao
destinatario, corpo da carta, despedida e sinatura.

B.4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e breves,
organizados  nunha  estrutura  básica  que  inclúa  unha
introducción, o corpo do informe, a conclusión e a bibliografía.

Bloque 5.  Coñecemento  da lingua e  consciencia  multicultural  e
plurilingüe.  

B.5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación
básicos.

- Sons e fonemas vocálicos.
- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.
- Procesos fonolóxicos máis básicos.
B.5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:
- Uso das normas básicas de ortografía da palabra.
- Utilización adecuada da ortografía da palabra.
-  Utilización  adecuada da ortografía  da  oración:  coma,  punto  e

coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas.
B.5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
- Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas

de  cortesía  propias  da  súa  idade  e  rexistros  informal  e
estándar;  e  da  linguaxe  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

-  Achegamento  aos hábitos  e actividades de estudo,  traballo  e
lecer, condicións de vida, e relacións interpersonais (no ámbito
educativo, ocupacional  e institucional);  o contorno xeográfico
básico  (clima,  rexións)  e  referentes  artístico-culturais,  feitos
históricos e personaxes relevantes.

-  Recoñecemento  de  valores,  crenzas,  actitudes  e  tradicións
fundamentais, e calquera outros aspectos culturais básicos que
permitan  comprender  os  países  onde  se  fala  a  lingua
estranxeira e actuar neles adecuadamente.

-  Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas  elementais  e
máis significativas nos costumes cotiáns entre os países onde
se fala a lingua estranxeira e o noso.

-  Actitude  receptiva  e  respectuosa  cara  ás  persoas,  países  e
comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha
cultura diferente á propia.
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B.5.4. Plurilingüísmo:
-  Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que

coñece  para  mellorar  na  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada.

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evitando
estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valorando
positivamente  as  competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

B.5.5. Funcións comunicativas:
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas

de persoas, obxectos, lugares e actividades.
-  Narración  de  acontecementos  e  descrición  de  estados  e

situacións  presentes,  e  expresión  moi  básica  de  sucesos
futuros.

-  Petición  e  ofrecemento  de información,  indicacións,  expresión
moi sinxela de opinións e advertencias.

- Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.
-  Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a

prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción, a

sorpresa, e os seus contrarios.
-  Establecemento  e  mantemento  básicos  da  comunicación  e

organización elemental do discurso.
B.5.6.  Léxico  oral  e  escrito  básico  de  uso  común  relativo  a

aspectos culturais variados:
-  Vida  cotiá;  alimentación  (pratos  e  produtos  típicos,  costumes

alimentarios, tabús, convencións sociais, horarios, etc.); familia
e amizades; actividades de lecer; viaxes e transportes; festas e
celebracións;  saúde  e  educación,  compras  e  actividades
comerciais.

- Bens e servizos básicos.
- Contorna: clima, campo, cidade e lugares máis representativos.
-  Tecnoloxía:  aparellos  de uso cotián,  e  calquera  outro que se

considere de interese.
-  Expresións  fixas,  enunciados  fraseolóxicos  básicos  e  moi

habituais.
B.5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias do francés:
-  Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción;  disxunción;

oposición (alors que, au lieu de + Inf.,  bien que, par contre,
malgré, pourtant, tout de même); causa (plus que); finalidade
(de façon à,  de  manière  à  +  Inf.);  comparación  (plus…plus,
moins…moins,  plus…moins,  moins…plus);  consecuencia  (de
telle manière que, de façon à ce que); condición (si, mëme si +
Ind.); estilo indirecto.

- Relacións temporais depuis, de…jusqu’à, lorsque, avant / après
+ Inf., au moment où, (à) chaque fois que).

- Exclamación (Que, Helàs!)
- Negación (personne ne…, rien ne…, ne…aucun, ne…que, ne…

pas encore).
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-  Interrogación  (lequel,  laquelle,  lesquels,  lesquelles,  auquel,
duquel).

- Expresión do tempo: presente, pasado, futuro.
- Expresión do aspecto puntual (frases simples); durativo (il était

une  fois);  habitual  (de  temps  en  temps,  chaque,  tous  les);
incoativo, terminativo.

- Expresión da modalidade; factualidade; capacidade (réussir à);
posibilidade/  probabilidade  (c’est  (presque)  certain);
necesidade;  obriga  /  prohibición  (défense  de,  défendu  de  +
Inf.);  permiso  (permettre  de  faire  qqch);  intención  /  desexo
(penser / espérer + Inf.); factitivo ou causal co verbo faire (ex.
Pierre a fait tomber son livre / s’est fait couper les cheveux);
condicional (conditionnel présent); cortesía.

-  Expresión  da  existencia:  presentativos;  a  entidade  (artigos,
sustantivos,  pronomes  persoais,  adxectivos  e  pronomes
demostrativos;  pronomes  persoais  OD  e  OI,  “en”,  “y”;
proposicións adxectivas; a cualidade; a posesión.

-  Expresión  da  cantidade  (fraccións,  decimais,  porcentaxes;
artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao.

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position,
distance, mouvement, direction, provenance, destination).

- Expresión do tempo: puntual (dans nº jours); división (dans les
années, quinzaine); indicacións de tempo (au début, à la fin, en
début  de  semaine);  duración  (matinée,  journée,  soirée);
anterioridade (jusqu’à ce que); posterioridade ( dès que, depuis
(le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement);
simultaneidade  (lorsque,  lors  de  +  nom);  frecuencia
(tous/toutes  les…,  généralement,  quelquefois,  rarement,
presque jamais).

- Expresión do modo (de cette manière, de cette façon là).

CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial,
os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto.

B.1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos
principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves
ou de lonxitude media, transmitidos de viva voz ou por medios
técnicos,  claramente  estruturados  e  articulados  a  unha
velocidade  lenta  ou  media,  nun  rexistro  formal,  informal  ou
neutro, e que traten de aspectos concretos de temas xerais,
sobre  asuntos  cotiáns  en  situacións  correntes  ou  menos
habituais,  ou  sobre  os  seus  propios  intereses  nos  ámbitos
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persoal,  público,  educativo  ou  ocupacional,  sempre  que  as
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida
volver escoitar o dito.

B.1.3.  Comprender  o  esencial  e  información  relevante  en
situacións  que  impliquen  a  solicitude  de  información  xeral:
datos  persoais,  lugares,  horarios,  datas,  prezos,  formas  de
pagamento, actividades, etc.) sempre que se lle poidan repetir
o dito.

B.1.4.  Comprender  o esencial  en  conversas sinxelas  básicas e
breves  sobre  argumentacións  básicas,  puntos  de  vista  e
opinión  relativos  a  temas  frecuentes  do  ámbito  persoal  ou
público, estados de saúde, sensacións e sentimentos básicos,
claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta
ou  media,  e  se  o  interlocutor  está  disposto  a  repetir  ou
reformular o dito.

B.1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e
sinxela  de  presentación  ben  estruturadas  sobre  temas
familiares  e  predicibles,  e  de  programas  de  televisión  tales
como  informativos,  entrevistas  ou  anuncios,  sempre  que  as
imaxes  sexan  suficientemente  redundantes  para  facilitar  a
comprensión.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros
de pronunciación polos que os interlocutores teñen que solicitar
repeticións para entender a mensaxe.

B.2.2.  Coñecer  e  saber  utilizar  as  estratexias  máis  adecuadas
para producir textos orais monolóxicos ou dislóxicos breves ou
de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, recorrendo,
entre  outros,  a  procedementos  como  a  reformulación,  en
termos máis sinxelos ou de significado aproximado, do que se
quere  expresar  cando  non  se  dispón  de estrutura  ou léxico
máis complexos en situacións comunicativas máis específicas.

B.2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información
en situacións de comunicación cotiás e menos habituais, pero
predicibles nas que teña que expresar o acordo, o desacordo,
o  interese,  a  posibilidade  e  imposibilidade,  usando  un
repertorio  de  expresións  frecuentes  no  ámbito  público
(doenzas,  pequenas  reclamacións)  así  como  na  expresión
básica  dos  sentimentos  e  intereses  persoais,  tales  como
satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa.

B.2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a
cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro
formal,  neutro  ou  informal,  cun  discurso  comprensible  e
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adecuación á situación e utilizando as estratexias necesarias
para iniciar, manter e facer progresar a comunicación.

B.2.5.  Intercambiar  información  e  opinións,  dar  instrucións,
describir e narrar acontecementos sinxelos, describir e narrar
acontecementos sinxelos, xustificar brevemente os motivos de
acción  e  planos,  formular  hipóteses,  facer  suxestións  e
argumentar de xeito  sinxelo,  aínda que se produzan pausas
para  planificar  o  que  se  vai  dicir  e  en  ocasións  haxa  que
formular  a  mensaxe  en  termos  máis  sinxelos  e  repetir  ou
reelaborar o dito para axudar á comprensión do interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e
outras informacións visuais, e aos coñecementos previos sobre
o  tema  ou  a  situación  de  comunicación,  e  aos  transferidos
desde as linguas que coñece), identificando a información máis
importante e deducindo o significado de palabras e expresións
non coñecidos.

B.3.2.  Seguir  instrucións  e  consignas  básicas,  sinxelas  e
predicibles, de carácter público, institucional ou corporativo.

B.3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos
descritivos ou narrativos breves e ben estruturados nos que se
informa  de  acontecementos,  se  describen  accións,  persoas,
obxectos, acontecementos e experiencias propios da súa idade
e nivel escolar.

B.3.4.  Recoñecer  a  estrutura  das  cartas  formais  (remitente,
cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo ao destinatario, corpo
da carta,  despedida e sinatura),  e comprender  un repertorio
elemental  e  básico  de  expresións  fixas  de  confirmación  ou
denegación,  obriga,  coñecemento,  necesidade  e  permiso
utilizadas para a concesión dunha bolsa, a confirmación dun
pedimento, a reserva dun hotel, etc.

B.3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes
e detalles  importantes  en textos,  en  formato  impreso ou en
soporte dixital, ben estruturados e de curta e media extensión,
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de
asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os
propios  estudos  ou  ocupacións  e  que  conteñan  estruturas
frecuentes e un léxico xeral de uso común.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1.  Coñecer,  seleccionar  e  aplicar  as  estratexias  máis
adecuadas para elaborar textos escritos sinxelos de lonxitude
breve ou media (elección da persoa destinataria, finalidade do
escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e
versión final) incorporando esquemas e expresións de textos
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modelo con funcións comunicativas similares ao texto que se
quere producir.

B.4.2.  Completar  documentos  básicos  nos  que  se  solicite
información persoal ou relativa aos seus estudos ou formación.

B.4.3.  Escribir  mensaxes  sinxelas  e  breves  con  información,
instruccións  e  indicacións  básicas  e  opinión  sinxelas,
relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese.

B.4.4.  Producir  correspondencia  formal  para  solicitar  ou  dar
información  relativa  a  bens  e  servizos,  a  partir  de  modelos
sinxelos e básicos, actuando como mediador lingüístico, se é o
caso –adecuado ao seu nivel escolar- cunha presentación do
texto limpa e ordenada.

B.4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura
clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos cotiáns ou
temas de interese persoal  ou educativo,  nun rexistro  formal,
informal  ou  neutro,  utilizando  os  recursos  de  cohesión,  as
convencións  ortográficas  e  os  signos  de  puntuación  máis
comúns, e mostrando un control razoable de estruturas e un
léxico de uso frecuente de carácter xeral.

Bloque 5.  Coñecemento  da lingua e  consciencia  multicultural  e
plurilingüe.

B.5.1. Expresarse con suficiente fluidez para que poida seguirse
sen  moita  dificultade  o  fio  do  discurso,  aínda  que  poidan
producirse pausas para planificar e reiniciar a mensaxe para
reformúlalo  en  termos  máis  sinxelos  e  máis  claro  para  o
interlocutor.

B.5.2.  Utilizar  as  convencións  ortográficas,  de  puntuación  e  de
formato de uso moi frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con corrección suficiente para non dar lugar a serios
malentendidos,  aínda  que  poidan  cometerse  erros  que  non
interrumpan a comunicación.

B.5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos,  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  á  vida  cotiá  (habitos  e  actividades  de
estudos,  traballo  e  lecer),  condicións  de  vida  e  contorna,
relacións  interpersoas  (entre  homes  e  mulleres,  no  ámbito
educativo,  ocupacional  e  institucións),  comportamento
(posturas,  expresións  faciais,  uso  da  voz,  contacto  visual,
proxémica),  e  convencións  sociais  (actitudes,  valores),
axustando  a  mensaxe  ao  destinatario  e  ao  propósito
comunicativo, e mostrando a propiedade e cortesía debidas.

B.5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras
ou  frases  que  descoñece  a  partir  dos  coñecementos  e
experiencias transferidos desde as linguas que coñece.
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B.5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outras  presentes  no   centro,  e  relacionados  cos  Elementos
Trasversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

B.5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo
propósito  comunicativo,  mediante  os  expoñentes  básicos  de
devanditas  funcións  e  os  patróns  discursivos  de  uso  máis
habitual,  así  como  os  seus  significados  asociados  (p.  ex.
utilizar unha estrutura interrogativa para facer unha suxestión),
e empregar para comunicarse mecanismos sinxelos bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición
léxica, elipse, deixe persoal,  espacial  e temporal, discursivos
moi  frecuentes),  sempre  que  sexan  traballados  en  clase
previamente.

B.5.7.  Recoñecer  e  utilizar  un  repertorio  léxico  de  uso  común
relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos
propios  intereses,  estudos  e  ocupacións,  e  un  repertorio
limitado de expresións de uso moi  frecuente  suficiente  para
comunicar no seu nivel escolar.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

SLEB.1.1. Nas actividades de aula persevera no seu proceso de
comprensión,  axustándoo  ás  necesidades  da  tarefa  (de
comprensión, global,selectiva ou detallada) e mellorándoo, se é
o caso: facendo anticipacións  do que segue (palabra, frase,
resposta…) e inferindo o que non se comprende e o que non
se coñece mediante os propios coñecementos e experiencias
doutras linguas. CCL, CSC, CAA, CCEC.

SLEB.1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  detalles  relevantes  de
mensaxes gravadas ou de viva voz, que conteñen instruccións,
indicacións  ou  outra  información  claramente  estruturada
sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.1.3. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista
na que participa, información relevante de carácter habitual e
predicible sobre asuntos prácticos no ámbito educativo (datos
persoais, intereses, preferencias e gustos e proxectos persoais
e  académicos,  coñecemento  ou  descoñecemento,  acordo  e
desacordo, etc). sempre que poida pedir que se lle repita, ou
que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.
CCL, CAA, CSC, CCEC.
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SLEB.1.4. Entende o que dí en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (p.  ex.  en bancos,  tendas,  hoteis,  restaurantes,
transportes  ou centros educativos),  e  os  puntos  principais  e
información  relevante  cando  se  lle  fala  directamente  en
situacións menos habituais,  pero  predicibles  (p.  ex.  a  perda
dun  obxecto)  sempre  que  poida  escoitar  o  dito.  CCL,  CAA,
CSC, CCEC, CD.

SLEB.1.5.  Comprende,  nunha  conversación  informal  na  que
participa, opinións xustificadas e claramente articuladas a unha
velocidade lenta ou media, sobre diversos asuntos cotiáns ou
de  interese  persoal,  así  como  a  expresión  dos  sentimentos
sobre  aspectos  concretos  de  temas  habituais  ou  de
actualidade,  e  se  o  interlocutor  está  disposto  a  repetir  ou
reformular o dito. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.6.  Identifica   os  aspectos  máis  importantes  en
presentación sobre temas coñecidos ou do seu interese nos
ámbitos  persoal  ou  educativo;  e  de  programas informativos,
documentais, entrevista en televisión, anuncios publicitarios e
programas  de  entretemento,  cando  o  discurso  está  ben
estruturado  e  articulado  con  claridade  nunha  variedade
estándar da lingua, e con apoio da imaxe. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

Bloque 2. Produción de textos orais.

SLEB.2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con
apoio visual, sobre aspectos concretos de temas académicos
sinxelos do seu interese, organizando a información básica nun
esquema  coherente  e  ampliándoa  con  algúns  exemplos,  e
respondendo a  preguntas  sinxelas  dos oíntes  sobre  o  tema
tratado. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.2.2.  Toma  parte  en  conversas  formais  ou  entrevistas  de
carácter académico ou ocupacional, sobre temas moi habituais
nestes contextos, intercambiando información relevante sobre
feitos  concretos,  pedindo  instruccións  ou  solucións  a
problemas  prácticos,  suscitando  de  xeito  sinxelo  e  con
claridade os seus puntos de vista, e xustificando brevemente
as súas accións, opinións e planos. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.2.3.  Desenvólvese  con  suficiente  eficacia  en  situacións
cotiás  e  menos  habituais  pero  predicibles  que  poden  xurdir
durante  unha  viaxe  ou  estancia  noutros  países  por  motivos
persoais  ou  educativos  (transporte,  aloxamento,  comidas,
compras, estudos, relación coas autoridades, saúde, lecer) e
utiliza  estratexias  de  comunicación  lingüísticas  –uso  de
exemplos, palabras de significado- e xestos apropiados. CCL,
CAA, CSC, CCEC.
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SLEB.2.4.  Participa  en  conversas  informais,  cara  a  cara  por
teléfono ou outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas
que  intercambia  información  e  expresa  e  xustifica  opinións
brevemente,  narra  e  describe  feitos  sinxelos  ocorridos  no
pasado ou expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións,
pide  e  dá  indicacións  ou  instruccións,  expresa  e  xustifica
sentimentos  de  xeito  sinxelo,  e  describe  con  certo  detalle
aspectos concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou
de interese persoal ou educativo. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

SLEB.3.1.  Identifica  a  información  máis  importante  en  textos
xornalísticos  de  xénero  informativo,  en  calquera  soporte,
breves e  ben estruturados e que tratan  de temas xerais  ou
coñecidos  ou  traballados  previamente,  e  capta  as  ideas
principais de artigos divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi
clara e un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do seu
interese. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.2.  Entende  o  sentido  xeral  e  os  puntos  principais  de
anuncios  e  comunicación  sinxelos  de  carácter  público,
institucional  ou  corporativo,  que  conteñan  instruccións  e
indicacións  de  carácter  previsible,  claramente  estruturados
relacionados  con  asuntos  do  seu  interese  persoal  ou
académico (p. ex. sobre cursos, prácticas ou becas).

SLEB.3.3. Identifica a información máis importante en instrucións
sobre o uso de aparellos ou de programas informáticos de uso
habitual  sobre  a  realización  de  actividades  e  normas  de
seguridade ou de convivencia na contorna pública e educativa.
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.4.  Identifica  en  lecturas  adaptadas  as  liñas  xerais  do
argumento, o carácter dos personaxes e as características do
lugar e o tempo nos que se desenvolven.  CCL, CAA, CSC,
CCEC.

SLEB.3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela,
en calquera soporte incluíndo foros on line ou blogs, na que se
describen  e  narran  feitos  e  experiencias,  impresións  e
sentimentos, e se intercambian informacións e opinións sobre
aspectos  concretos  de  temas  xerais,  coñecidos  ou  do  seu
interese. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.6.  Entende  o  esencial  de  correspondencia  formal
institucional ou comercial sobre asuntos que poden xurdir, por
exemplo,  mentres  organiza  ou  realiza  unha  viaxe  ao
estranxeiro  (concesión  dunha  bolsa,confirmación  dun
pedimento, reserva dun hotel, etc.). CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.
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SLEB.3.7.  Entende  información específica  relevante  en páxinas
Web e outros materiais de referencia ou consulta (glosarios,
diccionarios, enciclopedias, revistas) claramente estruturados,
que  conteñan  mapas,  fotografías,  imaxes,  vídeos  ou
animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a
materiais  académicos  ou  asuntos  relacionados  coa  súa
especialidade ou cos seus intereses. CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.

Bloque 4. Produción de textos escritos

SLEB.4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato,
na que describe experiencias e sentimentos,  narra de forma
lineal,  actividades  e  experiencias  presentes  e  pasadas;  e
intercambia informacións e opinións sobre temas concretos nas
súas áreas de interese persoal ou educativo. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

SLEB.4.2.  Completa  un  cuestionario  con  información  persoal,
académica  ou  ocupacional  (nivel  de  estudos,  materias  que
cursa,  preferencias…)  cunha  finalidade  específica  como
inscribirse  nun  curso  ou  solicitar  un  campamento  de  verán.
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.4.3.  Escribe  notas,  anuncios,  mensaxes  e  comentarios
breves,  en  calquera  soporte,  nos  que  solicita  e  transmite
información e opinión sinxelas, respectando as convencións e
normas de cortesía e de etiqueta. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida
a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, na
que pide ou dá información ou solicita un servizo, observando
as convencións  formais  e  normas de  cortesía  máis  comúns
neste tipo de textos cunha presentación limpa e ordenada do
texto. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.4.5. Escribe nun formato convencional, informes expositivos
moi  breves  e  sinxelos  nos  que  se  dá  información  esencial
sobre  un  tema  académico,  facendo  breves  descrición  e
narrando  acontecementos  seguindo  unha  estrutura
esquemática moi sinxela (título, corpo do texto e, se é o caso,
conclusión e bibliografía). CCL, CAA, CSC, CCEC.

Bloque 5.  Coñecemento  da lingua e  consciencia  multicultural  e
plurilingüe.

SLEB.5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e
na  escrita,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas
(nasalización,  sonorización…)  e  utiliza  con  eficacia
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación de palabras e
frases. CCL, CAA, CSC, CCEC.
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SLEB.5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do
proceso  comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,
fórmulas básicas de tratamento…) e amosa respecto e interese
polas inferenzas culturais que poidan existir. CCL, CAA, CSC,
CCEC.

SLEB.5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de
produción de textos e de hipóteses de significados tomando en
consideración  os  coñecementos  e  experiencias  noutras
linguas. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.5.4.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
obras  de  teatro…)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  positivamente  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe. CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD.

SLEB.5.5.  Comprende  e  comunica  o  propósito  solicitando  na
tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula
(pedir  ou  dar  información,  agradecer,  desculparse,  solicitar
algo,  invitar,  etc.)   utilizando  adecuadamente  as  estruturas
sintáctico-discursivas  e  o  léxico  necesarios,  propios  do  seu
nivel  escolar  suficientes  para  comunicar  con  eficacia.  CCL,
CAA, CSC, CCEC.

2º DE BACHARELATO

CONTIDOS:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:

- Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.

-  Identificación  do  tipo  textual,  adaptando  a  comprensión  ao
mesmo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral,  información
esencial, puntos principais).

-  Formulación  de  hipóteses  sobre  significados  a  partir  da
comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.).
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- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
do  coñecemento  doutras  linguas,  e  de  elementos  non
lingüísticos (imaxes, música, etc.).

-  Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

B.1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación
comunicativa,  e  conciencia  da  importancia  de  chegar  a
comprender textos orais sen precisar entender todos e cada un
dos seus elementos.

B.1.3. Constancia no logro da comprensión oral,  reescoitando o
texto gravado ou solicitando repetición do dito.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Estratexias de produción:

- Planificación:

-  Identificación  do  contexto,  o  destinatario  e  a  finalidade  da
produción ou da interacción.

- Adecuación do texto ao destinatario, contexto e canle, escollendo
os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención
comunicativa.

- Execución:

- Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea
ou ideas principais e a súa estrutura básica.

-  Activación  dos  coñecementos  previos  sobre  modelos  e
secuencias  de  interacción,  e  elementos  lingüísticos
previamente asimilados e memorizados.

-  Expresión  da  mensaxe  con  claridade,  coherencia  básica  e
estruturándoa adecuadamente e axustándose no seu caso, aos
modelos  e  fórmulas  de  cada  tipo  de  texto  memorizados  e
traballados en clase previamente.

-  Reaxuste  da  tarefa  (emprender  unha  versión  máis  máis
modesta) ou a mensaxe (limitar o que realmente lle gustaría
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos
dispoñibles.

-  Compensación  das  carencias  lingüísticas  procedementos
lingüísticos e paralingüísticos.

- Lingüísticos:

- Modificación de palabras de significado parecido.

- Definición ou reformulación dun termo ou expresión.
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-  Uso  da  lingua  materna  ou  “estranxeirización”  de  palabras  da
lingua meta.

- Petición de axuda.

- Paralingüísticos:

- Sinalización de obxectos, usando deícticos ou realizando accións
que aclaran o significado.

-  Uso  da  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,
expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).

-  Uso  de  elementos  cuasi-léxicos  (humm,  puah…)  de  valor
comunicativo.

B.2.2. Actitude de respecto cara a sí mesmo e cara aos demais
para comprender e facerse comprender.

B.2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción segundo o tipo
de situación de comunicación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1. Estratexias de comprensión:

-  Mobilización de información previa  sobre o tipo de tarefa e o
tema, a partir de información superficial: imaxes, organización
na páxina, títulos de cabeceira, etc.

-  Identificación  do  tipo  de  lectura  demandado  pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).

- Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización
da  tarefa  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos
principais).

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir
da  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paratextuais,  e  do  coñecemento  e  experiencias  noutras
linguas.

- Reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos
elementos.

B.3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais (remitente,
cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo ao destinatario, corpo
de carta, despedida e sinatura).

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Estratexias de produción:
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- Planificación:

- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e
comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar
que se sabe sobre o tema,  que se pode ou se quere dicir,
etc.).

-  Localización  e  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun  diccionario  ou  gramática,  obtención  de
axuda, etc.).

- Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de
textos escritos, para elaborar os propios textos.

- Execución:

- Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.

- Estruturación do contido do texto.

- Organización do texto en parágrafos curtos, abodando en cada
un unha idea principal do texto, e conformando entre todos o
significado deste ou idea global.

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos
e fórmulas de cada tipo de texto.

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou
da  mensaxe  (facer  concesións  no  que  realmente  gustaríalle
expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos
dispoñibles.

-  Recurso  aos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
“prefabricada” –frases feitas, locucións, do tipo “agora volvo”,
“botar unha man”, etc.).

- Revisión:

- Identificación de problemas, erros e repeticións.

- Atención de convencións ortográficas e signos de puntuación.

-  Presentación  coidada  do  texto  (marxes,  limpeza,  tamaño  da
letra…).

- Reescritura definitiva.

B.4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa estrutura:
remitente,  cabeceira,  lugar  e  data;  asunto,  saúdo  ao
destinatario, corpo da carta, despedida e sinatura.

B.4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e breves,
organizados  nunha  estrutura  básica  que  inclúa  unha
introducción, o corpo do informe, a conclusión e a bibliografía;
e prestando atención ás estruturas sintáctico-discursivas que
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adoitan  predominar  neste  tipo  de  texto  (subordinacións
relativas, finais, causais, etc.).

Bloque 5.  Coñecemento  da lingua e  consciencia  multicultural  e
plurilingüe.

B.5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación
básicos:

- Sons e fonemas vocálicos.

- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.

- Procesos fonolóxicos máis básicos.

- Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración.

B.5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

- Uso das normas básicas de ortografía da palabra.

-  Utilización  adecuada da ortografía  da  oración:  coma,  punto  e
coma, puntos suspensivos, paréntesis e comiñas.

B.5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

- Uso das normas básicas de ortografía da palabra.

-  Utilización  adecuada da ortografía  da  oración:  coma,  punto  e
coma, puntos suspensivos, paréntesis e comiñas.

B.5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

- Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas
de  cortesía  propias  da  súa  idade  e  de  rexistros  informal  e
estándar;  e  da  lingua  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira.

-  Achegamento  aos hábitos  e actividades de estudo,  traballo  e
lecer, condicións de vida, e relacións interpersoais (no ámbito
educativo, ocupacional  e institucional);  o contorno xeográfico
básico  (clima,  rexións)  e  referencias  artístico-culturais:  feitos
históricos e personaxes relevantes.

-  Recoñecemento  de  valores  (crenzas,  actitudes  e  tradicións
fundamentais, e calquera outro aspecto cultural de interese, así
como os aspectos culturais básicos que permitan comprender
os  países  onde  se  fala  a  lingua  estranxeira  e  actuar  neles
adecuadamente.

-  Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas  elementais  e
máis significativas nos costumes cotiáns entre os países onde
se fala a lingua estranxeira e o noso.
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-  Actitude  receptiva  e  respectuosa  cara  ás  persoas,  países  e
comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha
cultura diferente á propia.

B.5.4. Plurilingüísmo:

-  Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que
coñece  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada.

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e
relacionados  cos  Elementos  Transversais,  evitando
estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valorando
positivamente  as  competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

- Recurso aos coñecementos e experiencias lingüísticas noutras
linguas que coñece (patróns discursivos para a organización e
ampliación  ou  restauración  de  información;  elementos
adecuados de coherencia e de cohesión textual para organizar
o discurso; facer progresar o tema, etc.).

B.5.5. Funcións comunicativas:

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas
propias da súa idade.

-  Descrición  de  calidades  físicas  e  descricións  de  estados  e
situacións  presentes,  e  expresión  moi  básica  de  sucesos
futuros.

-  Petición  e  ofrecemento  de información,  indicacións,  expresión
moi sinxela de opinións e advertencias.

- Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.

-  Expresión  da  vontade,  a  intención,  a  orde,  a  autorización  e
prohibición.

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción, a
sorpresa e os seus contrarios.

-  Establecemento  e  mantemento  básicos  da  comunicación  e
organización elemental do discurso.

B.5.6.  Léxico  oral  e  escrito  básico  de  uso  común  relativo  a
aspectos culturais variados: 

-  Vida  cotiá;  alimentación  (pratos  e  produtos  típicos;  costumes
alimentarios, tabús, convencións sociais, horarios, etc.); familia
e amizades; actividades de lecer; viaxes e transportes; festas e
celebracións;  saúde,  educación;  compras  e  actividades
comerciais; bens e servizos básicos; contorna: clima, campo,
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cidade e lugares máis representativos; tecnoloxía; aparellos de
uso cotián; e calquera outro que se considere de interese.

-  Expresións  fixas,  enunciados  fraseolóxicos  básicos  e  moi
habituais.

B.5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias do francés.

-  Expresión  de  relación  lóxicas:  conxunción;  disxunción;
oposición / concesión (seulement si, même si, quoique, malgré
que  +  Subj.  (para  un  feito  real);  causa  (étant  donné  que);
finalidade (pour que, dans le but que, de façon/de manière à ce
que, afin que + Subj.); comparación (c’est le meilleur / pire…
que  +  Subj.,  autant  /  tant);  consecuencia  (si  bien  que);
condición (à condition de + Inf., à moins de + Inf., au / dans le
cas où (+conditionnel); estilo indirecto.

- Relacións temporais (auparavant, alors que, en attendant que,
tant que, aussitôt, dès, tandis que).

- Exclamación (Comme si…!).

- Negación: (pas question, pas du tout).

-  Interrogación (question rapportée, ex. Il  me demande à quelle
heure commence le film?).

- Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (à cette
époque là…); habitual (nº fois par…mois/an…); incoativo (être
prêt à…); terminativo (arrêter de).

- Expresión do tempo: presente, pasado (plus-que-parfait); futuro
(futur antérieur).

-  Expresión  da  modalidade:  factualidade;  capacidade;
posibilidade / probabilidade (il est possible que, il se peut que);
necesidade; obriga/ prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…);
permiso (Puis-je…?); intención /  desexo (exprimer le souhait
qui concerne au autre: j’aimerais que / je voudrais que / j’aurais
envie  que  /  ça  me  plairait  que  +  Subj.);  voix  passive;
condicional; cortesía.

-  Expresión  da  existencia:  presentativos;  a  entidade  (artifos,
sustantivo,  adxectivos  e  pronomes  demostrativos;  pronomes
persoais OD e OI,  “en”, “y”,  proposicións adxectivais (lequel,
laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel); a cualidade; a
posesión (pronomes posesivos).

- Expresión da cantidade (environ, à peu près, plus ou moins, le
double, le triple…, artigos partitivos, adverbios de cantidade e
medidas) e do grao.

- Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position,
distance, mouvement, direction, provenance, destination).
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-  Expresión do tempo: puntual  (demain à cette  heure-là,  hier  à
cette  heure-ci);  division  (hebdomadaire,  mensual,  annuel…);
indicacións de tempo; duración (toujours (ex. Il travaille toujours
à  Paris?);  anterioridade  (en  attendant);  posterioridade  (à
peine…que, aussitôt que); secuenciación (pour conclure, pour
faire le bilan, comme conclusión); simultaneidade (le temps de
+ Inf., une fois que); frecuencia (de temps en temps).

-  Expresión do modo (Adv.  de manière en –emment,  -amment,
ainsi).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B.1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial,
os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do texto.

B.1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos
principais e os detalles máis relavantes en textos orais breves
ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos
de  viva  voz  ou  por  medios  técnicos  e  articulados  a  unha
velocidade media,  nun rexistro  formal,  informal  ou  neutro,  e
que  traten  de  aspectos  concretos  ou  abstractos  de  temas
xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos
habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal,
público,  educativo  e  ocupacional  /  laboral,  sempre  que  as
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida
volver escoitar o dito.

B.1.3.  Comprender  o  esencial  e  información  relevante  en
situacións comúns aínda que poidan necesitar dunha xestión
ou  transacción  menos  habitual  (explicacións  a  unha
reclamación,  cancelación  dun  servizo,  etc.)  que  impliquen  a
solicitude  de  datos,  realización  de  acción,  formas  de
pagamento, etc.) sempre que lle poidan repetir o dito.

 B.1.4.  Comprender  o  esencial  en  conversas  sinxelas,  sobre
argumentacións básicas, puntos de vista e opinións relativos a
temas frecuentes do ámbito persoal e público, suposicións e
hipóteses,  sensacións  e  sentimentos  básicos,  claramente
estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e
se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o dito.

B.1.5.  Comprender  o  sentido  xeral  e  información  esencial  en
presentación  ben  estruturadas  sobre  temas  coñecidos  e
predicibles,  e  de  programas  de  televisión  tales  como
informativos, entrevistas ou anuncios, e películas sempre que
as imaxes sexan suficientemente redundantes para facilitar a
comprensión.
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Bloque 2. Produción de textos orais.

B.2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos
orais    breves ou de lonxitude media, explotando os recursos dos
que aínda que poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais
ou reformulacións do que se quere expresar en situacións menos
habituais ou en intervencións máis longas.

B.2.2.  Interactuar,  en situación reais ou simuladas,  con eficacia
suficiente  para  narrar  e  describir  experiencias,
acontecementos,  sentimentos,  reaccións,  desexos  e
aspiracións e plans ou proxectos; e intercambiar información
pouco  complexa,  pedir  e  dar  indicacións  ou  instruccións
sinxelas  con  certo  detalle,  xustificar  brevemente  opinións  e
puntos  de  vista;  formular  hipóteses;  facer  suxestións;  e
expresarse  sobre  temas  algo  abstractos  como  películas,
música, libros, etc.

B.2.3.  Intercambiar  de  xeito  sinxelo  pero  eficaz,  con  pronuncia
clara e intelixible, información en situacións de comunicación
cotiás e menos habituais, pero predicibles nas que teña que
expresar o acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade, a
imposibilidade, usando un repertorio de expresións frecuentes
no ámbito  público (doenzas,  pequenas reclamacións,  menús
alternativos,  accidentes…) así  como a expresión básica  dos
sentimentos  e  intereses  persoais,  tales  como  satisfacción,
desgusto, admiración e sorpresa.

B.2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a
cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexitro
formal,  informal  ou  neutro  cun  discurso  comprensible  e
adecuado  á  situación  e  utilizando  as  estratexias  necesarias
para iniciar, manter e facer progresar a comunicación.

B.2.5.  Participar  en  situacións  de  comunicación  formais  que
implique  intercambios  claramente  estruturados,  utilizando
fórmulas  ou  indicacións  habituais  para  tomar  ou  ceder  a
quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda do
interlocutor  e  sendo  quen  de  intercambiar  informacións  e
opinión, dar instruccións, xustificar brevemente os motivos de
accións e plans, e argumentar de xeito sinxelo pero eficaz.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B.3.1.  Utilizar  estratexias  (recurso  ás  imaxes,  títulos  e  outras
informacións  visuais,  e  aos  coñecementos  previos  sobre  o
tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde
as  linguas  que  coñece)  identificando  a  información  máis
importante e deducindo o significado de palabras e expresións
non coñecidas.
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B.3.2. Seguir instruccións e consignas básicas de carácter público,
institucional ou corporativo.

B.3.3.  Comprender  información  relevante  en  textos  do  seu
interese,  descritivos  ou  narrativos,  de  certa  lonxitude  e  ben
estruturados,  nos  que  se  informa  de  acontecementos,  se
describen  accións,  persoas,  obxectos  e  lugares,  e  se
manifestan  opinións,  crenzas  ou  valores  con  expresións
sinxelas.

B.3.4.  Comprender  en  textos  formais  un  repertorio  básico  de
expresións fixas para rexeitar (agradecendo ou xustificando);
acceder  (con reservas ou condicións);  expresar  posibilidade,
imposibilidade  ou  obriga  de  facer  algo;  conceder  e  denegar
(con o usen obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a
facer algo.

B.3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes
e  detalles  importantes  en  textos,  tanto  en  formato  impreso
como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro,
que traten de asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de
interese ou relevantes para os propios estudos, ocupación ou
traballo e que conteñan estruturas e un léxico de uso común,
tanto de carácter xeral como máis específico.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B.4.1. Coñecer, seleccionar aplicar as estratexias máis adecuadas
para  elaborar  textos  escritos  sinxelos  de lonxitude breve ou
media (elección da persoa destinataria,  finalidade do escrito,
planificación,  redacción  do  borrador,  revisión  do  texto,  e
versión final), incorporando esquemas e expresións de textos
modelo con funcións comunicativas similares ao texto que se
quere producir.

B.4.2.  Completar  documentos  básicos  nos  que  se  solicite
información persoal ou relativa aos seus estudos e formación.

B.4.3.  Escribir  mensaxes  breves,  en  calquera  soporte,  con
informacións,  instruccións  e  indicacións  básicas  e  opinións
sinxelas,  destacando  aqueles  aspectos  que  resulten
importantes ou do seu interese para o tema que se trate.

B.4.4. Producir correspondencia formal básica para solicitar ou dar
información  relativa  a  bens  e  servizos,  a  partir  de  modelos
sinxelos e básicos, actuando como mediador lingüístico, se é o
caso, cunha presentación do texto limpa e ordenada.

B.4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves
ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre
temas  de  interese  persoal,  ou  asuntos  cotiáns  ou  menos
habituais,  nun rexistro   formal,  neutro ou informal,  utilizando
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adecuadamente  os  recursos  de  cohesión,  as  convencións
ortográficas  e  os  signos  de  puntuación  máis  comúns,  e
mostrando un control  razoable de expresións, estruturas e o
léxico  de  uso  frecuente,  tanto  de  carácter  xeral  como máis
específico  dentro  da  propia  área  de  especialización  ou  de
interese.

Bloque 5.  Coñecemento  da lingua e  consciencia  multicultural  e
plurilingüe.

B.5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e coa suficiente
fluidez  para  facerse  entender,  aínda  que  poidan  producirse
pausas,  aínda  que  os  interlocutores  poidan  necesitar
repeticións  cando  se  trata  de  palabras  e  estruturas  pouco
frecuentes,  en  cuxa articulación  poden cometerse  erros  que
non interrompan a comunicación.

B.5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións  ortográficas,  de
puntuación  e  de  formato  máis  frecuentes  con  razoable
corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda que
poida darse alguna influencia da primeira ou outras linguas; e
saber manezar os recursos básicos de procesamento de textos
que  se  producen  en  formato  electrónico,  e  adaptarse  ás
convencións comúns de escritura e de textos en internet.

B.5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos  os  coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  á  vida  cotiá  (hábitos  e  actividades  de
estudo, traballo e lecer), condicións de vida e contorna socio-
económica,  relacións  interpersonais  (xeneracionais  ou  no
ámbito educativo, ocupacional  e institucional),  e convencións
sociais  (actitudes,  valores),  así  como  os  aspectos  culturais
xerais  que permitan comprender  e expresar  adecuadamente
información e ideas presentes nos textos.

B.5.4. Producir textos e inferir o significado de palabras ou frases
que  descoñece  a  partir  dos  coñecementos  e  experiencias
transferidos desde as linguas que coñece.

B.5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis…recensión de  libros  e  películas,
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outras  presentes  no  centro,  e  relacionados  cos  Elementos
Transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

B.5.6.  Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións  requeridas  polo
propósito  comunicativo e un repertorio  dos seus expoñentes
máis  comúns,  así  como  patróns  discursivos  habituais  para
iniciar  e  concluir  o  texto  adecuadamente,  organizar  a
información de xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila.
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B.5.7.  Coñecer e utilizar  léxico escrito  de uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios
intereses,  estudos e ocupacións,  e  un repertorio  limitado de
expresións e modismos de eso frecuente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

SLEB.1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de
comprensión,  axustándoo  ás  necesidades  da  tarefa  (de
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, se é
o caso:  facendo anticipacións do que segue (palabra,  frase,
resposta…) e inferindo o que non se comprende e o que non
se coñece mediante os propios coñecementos e experiencias
noutras linguas. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  detalles  relevantes  de
mensaxes gravadas  ou de  viva  voz,  claramente  articulados,
que  conteñan  instruccións,  inidcacións ou  outra  información,
mesmo de tipo técnico sempre que poida volver escoitar o dito
ou pedir confirmación. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.1.3. Comprende, nunha conversación formal ou entrevista
na  que  participa,  información  relevante  e  detalles  sobre
prácticos relativos a actividades académicas ou ocupacionais
de  carácter  habitual  e  predicible  (datos  persoais,  formación,
gustos, intereses e expectativas ou plans de futuro),  sempre
que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare
ou elabore, algo do que se lle dixo. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.4.  Entende  o  que  se  lle  dí  en  transaccións  e  xestións
cotiás  e  estruturadas  (p.  ex.  en  bancos,  tendas,  hoteis,
restaurantes,  transportes,  centros  educativos)  ou  menos
habituais referidas a necesidades inmediatas en situacións de
comunicación  comúns  se  pode  pedir  confirmación  dalgúns
datalles. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.5. Comprende, nunha conversación informal e sinxela na
que participa, explicacións ou xustificacións básicas de puntos
de vista e opinión, sobre diversos asuntos de interese persoal,
cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira clara, así
como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos
e a descrición de aspectos abstractos de temas como p.ex. a
música, o cinema, a literatura ou os temas de actualidade se o
interlocutor está disposto a repetir ou reformular o dito. CCL,
CAA, CSC, CCEC.

SLEB.1.6.  Identifica,  con  apoio  visual,  as  ideas  principais  e
información  relevante  en  presentacións  ou  charlas  ben
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou
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do  seu  interese  relacionados  co  ámbito  educativo  ou
ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias de
televisión  claramente  articuladas,  así  como  o  esencial  de
anuncios  publicitarios,  series  e  películas  ben  estruturados  e
articulados con claridade nunha variedade estándar da lingua,
e cando as imaxes faciliten a comprensión. CCL, CAA, CSC,
CCEC, CD.

Bloque 2. Produción de textos orais.

SLEB.2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na
aula,  utilizando  a  maioría  das  veces  a  lingua  estranxeira,
producindo  mensaxes  adecuadas  ás  situacións  de
comunicación reais ou simuladas e colaborando para entender
e facerse entender. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.2.2.  Fai  presentacións  breves,  con  certa  fluidez,  ben
estruturadas, ensaidas previamente e con apoio visual, sobre
aspectos concretos de temas académicos ou ocupacionais do
seu  interese,  organizando  a  información  básica  de  manera
coherente,  explicando as  ideas principais  brevemente  e  con
claridade,  e  respondendo  a  preguntas  sinxelas  dos  oíntes
articuladas de maneira clara e a velocidade media. CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD.

SLEB.2.3. Participa adecuamente en conversacións informais cara
a  cara  ou  por  teléfono  ou  outros  medios  técnicos,  sobre
asuntos  cotiáns  ou  menos  habituais,  nas  que  intercambia
información e expresa e xustifica brevemente opinións e puntos
de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos
no  pasado  ou  plans  de  futuro  reais  ou  inventados;  formula
hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instruccións
con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe
aspectos concretos  e  abstractos de temas  de actualidade.
CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.2.4. Desenvólvese adecuadamente, e utiliza estratexias de
comunicación  lingüísticas  e  xestos  apropiados  para  facerse
entender,  en situacións cotiás e menos habituais que poden
xurdir  durante  unha  viaxe  ou  estancia  noutros  países  por
motivos  persoais,  educativos  ou  ocupacionais  (transporte,
aloxamento, comida, compras, estudos, traballo, relación coas
autoridades,  saúde,  lecer)  e  saber  solicitar  atención,
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación
ou  unha  xestión  formal  de  maneira  sinxela  pero  correcta  e
adecuada ao contexto. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.2.5.  Toma  parte  en  conversacións  formais,  entrevistas  e
reunións de carácter académico ou ocupacional, sobre temas
habituais  nestes  contextos,  intercambiando  información
pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instruccións
ou solucións a problemas prácticos, expoñendo os seus puntos
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de  vista  de  maneira  sinxela  e  con  claridade,  e  razoando  e
explicando  brevemente  e  de  maneira  coherente  as  súas
accións, opinións e plans. CCL, CAA, CSC, CCEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

SLEB.3.1.  Localiza  con  facilidade  información  específica  de
carácter concreto en textos xornalísticos do xénero informativo,
en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media,
tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de
artigos  divulgativos  sinxelos,  e  identifica  as  conclusións
proncipais  en  textos  de  carácter  claramente  argumentativo,
adecuados ao seu nivel  escolar,  sempre que poida  reler  as
seccións difíciles. CCL, CAA, CSC, CCEC.

SLEB.3.2.  Entende  o  sentido  xeral,  os  puntos  principais  e
información relevante de anuncios e comunicación de carácter
público,  institucional  ou  corporativo  claramente  estruturados,
relacionados con asuntos do seu interese persoal, académico
ou  ocupacional  (organización  de  grupos  de  traballo,
información sobre actividades de formación específicas, etc.).
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

SLEB.3.3.  Identifica  información  relevante  en  instrucións
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas
informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de
seguridade ou de convivencia (p.ex. nun evento cultural). CCL,
CD.

SLEB.3.4.  Identifica  en  lecturas  adaptadas  as  liñas  xerais  do
argumento, o carácter dos personaxes e as súas relacións, e
as características do lugar e o tempo nos que se desenvolven.
CCL, CCEC, CAA, CSC.

SLEB.3.5.  Comprende  correspondencia  persoal,  en  calquera
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen
con certo detalle feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e
intercámbianse información, ideas e opinións sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou
do seu interese. CCL. CAA, CD.

SLEB.3.6.  Entende  o  suficiente  de  cartas,  faxes  ou  correos
electrónicos  de  carácter  formal,  oficial  ou  institucional  como
para  poder  reaccionar  en  consecuencia  (p,  ex.  se  se  lle
solicitan  documentos  para  unha  estancia  de  estudos  no
estranxeiro). CCL, CCEC, CD.

SLEB. 3.7. Entende información específica importante en páxinas
web e outros materiais  de referencia ou consulta  (glosarios,
diccionarios, enciclopedias, revistas), claramente estruturados
que  conteñan  mapas,  fotografías,  imaxes,  vídeos  ou
animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a
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materias  académicas  ou  asuntos  ocupacionais  relacionados
coa súa especialidade ou cos seus intereses. CCL, CD, CSC,
CAA.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

SLEB.4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros,
blogs  e  chats  nos  que  describe  experiencias,  impresións  e
sentimentos;  narra,  de  forma  lineal  e  coherente,  feitos
relacionados  co  seu  ámbito  de  interese,  actividades  e
experiencias  pasadas,  ou  feitos  imaxinarios;  e  intercambia
información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  sinalando  os
aspectos  que  lle  parecen  importantes  e  xustificando
brevemente  as  súas  opinións  sobre  os  mesmos.  CCL,  CD,
CSC.

SLEB.4.2.  Completa  un  cuestionario  detallado  con  información
persoal, académica ou laboral (nivel de estudos, material que
cursa,  preferencias,  etc.)  cunha  finalidade  específica  como
solicitar unha bolsa. CCL, CD, CAA.

SLEB.4.3.  Escribe  notas,  anuncios,  mensaxes  e  comentarios
breves,  en  calquera  soporte,  nos  que  solicita  e  transmite
información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos
que  lle  resultan  importantes,  respectando  as  convencións  e
normas de cortesía e da etiqueta. CCL, CD, CAA.

SLEB.4.4.  Escribe  correspondencia  formal  básica,dirixida  a
institucións  públicas  e  privadas  ou  entidades  comerciais,
fundamentalmente  destinada  a  pedir  ou  dar  información  ou
outra  xestión  sinxela,  observando  as  convencións  formais  e
normas  de  cortesía  visuais  neste  tipo  de  textos,  cunha
presentación  limpa  e  ordenada  do  texto.  CCL,  CSC,  CD,
CCEC.

SLEB.4.5.  Escribe,  nun  formato  convencional,  informes
expositivos  breves  e  sinxelos,  atendendo  á  súa  estrutura
básica e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos
que  se  dá  información  esencial  sobre  un  tema  académico,
ocupacional,  ou  menos  habituais,  describindo  brevemente
situacións,  persoas,  obxectos  e  lugares;  narrando
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de
maneira  sinxela  os  motivos  de certas  accións.  CCL,  CCEC,
CD.

Bloque 5.  Coñecemento  da lingua e  consciencia  multicultural  e
plurilingüe.

SLEB.5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e
na  escrita,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas
(nasalización, sonorización…) e utiliza co eficacia comunicativa
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patróns de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.
CCL, CAA, CCEC.

SLEB.5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do
proceso  comunicativo  oral  e  escrito  e  amosa  respecto  e
interese  polas  diferenzas  culturais  que  poidan  existir,
adecuando a súa produción ás convencións sociolingüísticas
da lingua meta. CCL, CCEC, CSC, CAA.

SLEB.5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de
produción de textos e de hipóteses de significados tomando en
consideración  os  coñecementos  e  experiencias  noutras
linguas. CCL, CCEC, CSC, CAA.

SLEB.5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa
ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir
ou  dar  información,  organizar  unha  tarefa,  etc.)  utilizando
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico
necesarios,  propios  do  seu  nivel  escolar,  suficientes  para
comunicar con eficacia. CCL, CAA, CCEC.

6-  METODOLOXÍA

A  lei  de  Educación  concibe  a  metodoloxía  como  un  proceso
constructivo  no  que os  alumnos e  alumnas se  convirten  en
motor do seu proceso de aprendizaxe ó modificar eles mesmos
os seus esquemas de coñecemento. O profesor exerce o papel
de  guía  ó  poñer  en  contacto  os  coñecementos  e  as
experiencias  previas  dos  alumnos  e  alumnas  cos  novos
contidos.

O  obxectivo  principal  é  a  adquisición  dunha  competencia
comunicativa  en  todas  as  súas  vertentes  e  para  iso
articularanse os contidos en catro bloques:

1- A comunicación oral e escrita  . Realizar actividades para dotar
ós  alumnos/as  dos  contidos  necesarios  para  expresarse
oralmente  e  por  escrito.  Escomenzaremos  por  facer
actividades para averiguar os coñecementos previos. Practicar
os  contidos  novos  combinados  con  contidos  xa  adquiridos
dentro  dun  marco  comunicativo  que  ofrece  situacións  de
comportamento válidas na vida real: describir persoas, resolver
problemas… As actividades deben abarcar as catro destrezas;
entender,  ler,  falar  e  escribir.  Utilizar  os  contidos  novos  en
situación novas: diálogos, xogos, proxectos. CCL, CAA, CCEC,
CD.

2- A reflexión sistemática  . Realizar actividades para fomentar nos
alumnos/as unha actitude de análise e reflexión sobre a lingua
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francesa.  Para  acadar  isto,  basearémonos  en  variadas
actividades  orais  e  escrita,  orientándoas  con  preguntas.
Fomentar  no  alumno/a  a  necesidade  de  facer  resumes
gramaticais,  léxicos  personalizados,  a  libreta  persoal.
Fomentarase o uso de materiais de consulta para reforzar e
ampliar  coñecementos de vocabulario  e  asentar  os contidos
gramaticais; para o que se fomentará a inducción e deducción
das normas gramaticais. CCL, CAA, CD, CSC, CCEC, CD.

3- As  estratexias  de  aprendizaxe  .  Actividades  para  facilitar  a
aprendizaxe  da  lingua  que  fomenten  a  motivación  dos
alumnos/as. Utilizar fórmulas feitas e xestos para compensar
as propias limitacións. Organizar o aprendido (libreta persoal).
Realizaranse actividades lingüísticas individuais e interactivas.
Empregaranse técnicas de aprendizaxe máis lúdicas: cancións,
adiviñas, xogos, debuxos, dramatizacións… Avaliarán cada un
o aprendido e o proceso de aprendizaxe,  descubrindo cada
unha das estratexias que lles son máis útiles: ler, memorizar,
escribir, debuxar, repetir… CCL, CAA, CD, CSC, CCEC.

4- Os  aspectos  socioculturais  .  Informalos  sobre  a  vida  e  os
valores  propios  dos  países  de  fala  francesa.  Comparar
comportamentos estranxeiros cos do propio país. Detectar na
prensa e na literatura xuveníl algúns temas e valores da cultura
estranxeira  e  comparalos  cos  propios.  Familiarizaranse  con
lugares, nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos
representativos da cultura francesa. CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.

APLICACIÓN DIDÁCTICA: 

1- Comprensión oral e escrita.  

- Comprensión  oral  :  A  práctica  da  comprensión  oral  é
predominante  no  primeiro  ano  de  aprendizaxe.  Os  soportes
visuais  e  sonoros  facilitan  a  comprensión,  rentabilizar  a
situación  da  aula,  os  xestos  do  profesor,  aproximación  á
comprensión global axudándose do lóxica e do sentido común
tamén son importantes, os apoios da linguas maternas (temos
unha situación de bilingüismo que facilita o  acceso a outras
linguas,  seleccioando  temas  próximos  ós  alumnos/as…)  A
comprensión  oral  pódese  comprobar  mediante  diversos
exercicios: discriminación auditiva con exercicios verdadeiro /
falso, elección múltiple, tests, cadros de avaliación específicos.
CCL, CAA, CSC, CD.

- Comprensión  escrita  :  Ó  comezo  é  mellor  fomentar  nos
alumnos/as o pracer e as gañas de ler en francés. O obxectivo
principal  é preparar  e facilitar  ao máximo o acceso á lingua
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escrita.  Pódense  utilizar  os  seguintes  procedementos:facer
recoñecer o oral no escrito, ler textos que conteñan contidos xa
traballados  (cómics…),  ler  textos  breves  con  léxico
descoñecido  nos  que  haxa  que  buscar  unha  información
precisa,  familiarizarse  con  enunciados  e  instruccións  dos
exercicios, etc. CCL, CAA, CSC, CD, CCEC.

2- Expresión oral e escrita  .

Os  alumnos  non  teñen  de  momento  a  necesidade  de
comunicar nunha lingua estranxeira, polo tanto a competencia
comunicativa  ten  que  facerse  en  situacións  simuladas,
asumidas como un xogo e que teñen certo grao de realidade,
esto axudará a que aos alumnos/as lles guste o francés e a
clase de francés: motivación. CCL, CAA, CSC.

- Expresión oral  :  Presentarlles persoaxes divertidas, curiosas,
interesantes  para  que  como   no  cine  ou  nas  novelas,  os
alumnos/as se identifiquen con elas e baixo a protección dunha
identidade  falsa,  practiquen  e  se  desenvolvan  en  francés,
adquirindo gradualmente unha competencia de comunicación
oral  que  máis  tarde  poderán  aplicar  ás  situacións  reais  de
comunicación.  Os  alumnos/as  deberán  aventurarse  na  uso
autónomo da lingua. CCL, CAA, CSC, CD, CCEC.

- Expresión escrita  :  A prioridade é para a comunicación oral.
Nesta  etapa tratarase de que os  alumnos/as  se  familiaricen
con  textos  representativos  de  dita  comunicación  (chistes,
adiviñas,  tarxeta  de  visita,  extractos  de  prensa,  cancións,
pancartas…)  pero  sen  pedirlles  máis  produccións  que  as
correspondentes  a  determinados  proxectos  (pósters,
cuestionarios,  xogos,  crucigramas…)  A  medida  que  a
aprendizaxe  progresa,  o  escrito  toma  máis  relevancia,  os
textos  diversificanse  e  empezan  a  abordarse  situacións
simuladas primeiro e reais despois, de comunicación escrita:
postais,  cartas,  apuntes,  artigos,  etc.)  CCL, CAA, CSC, CD,
CCEC.

3- O  desenrolo  dos  contidos  procedementais  e  
socioculturais:
O  desenrolo  dos  contidos  pasa  necesariamente  pola
autonomía da aprendizaxe.  Para  iso  deberemos introducir  ó
alumno/a  en  procedementos  para  mellorar.  Practicar  a
autoavaliación  onde  o  alumno/a  decide  se  o  seu  grao  de
adquisición dos contidos é adaptado para progresar. Mostrar o
francés non como un libro nin unha materia senón que ten que
ver ca vida cotiá. Para que a comparación axude a mellorar,
para intercambiar experiencias e opinións, aprender respecto
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polos  outros…fomentarase o  traballo  en  equipo.  CCL,  CAA,
CD, CSC, CCEC, CSIEE.

4- A integración das distintas destrezas  :
En  xeral,  levarase  a  cabo  a  práctica  conxunta  das  catro
destrezas, para iso proporanse proxectos en grupo nos que os
alumnos/as  reutilizarán  coñecementos  adquiridos,  tanto
conceptos (comunicación oral e escrita) como procedementos
(memorización,  descripción,  utilización  de  materiais  de
consulta, traballos plásticos) e actitudes (traballo cooperativo,
respecto  dos  compañeiros,  desinhibición…).  Facer  cadros
colectivos, unha pequeña obra de teatro ou organización dun
concurso cultural. CCL, CAA, CD, CSC, CSIEE, CCEC.

5- A reflexión sobre a lingua  :
O  funcionamento  do  idioma,  tanto  na  faceta  oral  como  na
escrita,  constitúe  un  tema  privilexiado  de  discusión  e
intercambio entre o profesor e os alumnos/as. Tendo en conta
que as diferenzas entre o francés escrito son maiores que no
galego  e  no  castelán,  proporanse  traballos  sistemáticos
baseados na observación e deducción de regras, convertindo o
estudo  da  gramática  nunha  especie  de  xogo  que  axude  a
entrar na complexidade da gramática francesa. CCL, CAA, CD,
CSC, CCEC, CSIEE.

6- Unha progresión en espiral  :
Teremos  en  conta  sempre  que  aprogresión  na  aprendizaxe
faise en espiral, xa que se recollen e reciclan constantemente,
mediante  enfoques  distintos,  os  coñecementos  previamente
adquiridos e as dificultades xa superadas, integrandoo todo en
niveis  sucesivos  de  complexidade.  Este  tipo  de  progresión
aplícase tanto ó léxico como á sintaxe,  á comunicación oral
como  á  escrita.  Así  pásase  da  comprensión  de  pequenos
textos breves e, finalmente, a textos máis largos, sen ter que
aumentar a dificultade no discurso; ou se lle pide ó alumno/a
unha capacidade de expresión que, ó principio, poida limitarse
á mímica pero  que pouco a  pouco,  irá  dando paso a  unha
comunicación  máis  elaborada:  frases  feitas  e  fórmulas,
oracións simples, coordinadas…

7- A implicación da afectividade na apropiación dunha lingua  
estranxeira:
Despertar no alumnado un gusto espontáneo polo francés e
polas clases de francés. A palabra clave é a MOTIVACIÓN,
necesaria  en  todo  o  proceso  de  ensinanza  /  aprendizaxe.
Propoñer  textos  que  provoquen  sorpresa,  interese,
curiosidade. Que non falten o humor, a tenrura, a poesía, a
ficción e o xogo. Que os alumnos/as se sintan protagonistas e
poidan aprender a actuar desde as súas propias experiencias e
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carácter.  As  ilustracións ou a  gravacións estarán ao servizo
dos alumnos/as.

7- MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Libros de texto: “Léa et compagnie 1” da editorial Santillana.
“Tous  ensemble  2”  da  editorial  Vicens  Vives,  “Léa  et
compagnie  3”  da  editorial  Santillana.  “Tous  ensemble  4”  da
editorial  Vicens Vives, para os catro cursos da ESO, “À vrai
dire 2” da editorial Vicens Vives para 1º de Bacharelato e “À
vrai  dire  3”  da  editorial  Vicens  Vives  para  o  2º  curso  do
Bacharelato.

- Libros de lectura empregados na aula e suxeridos para cada
curso: 1ºESO: Un étrange voisin de Claire Miquel, da editorial
Santillana.  2ºESO:  Avis  de  recherche de  Aline  Mariage,  da
editorial  Santillana.  3ºESO:  On a  volé  Mona  Lisa de  Cécile
Talguen, da editorial Santillana. 4ºESO: Drame au camping de
la  mer  bleue de  Annette  Maxime,  da  editorial  Pearson
Longman.  1º  BACHARELATO:  Des  traces  dans  la  neige,
Poursuite dans Paris, Tristan et Iseult e Au Lis des Vallées da
editorial  Vicens  Vives.  2ºBACHARELATO:  Enquête  à  Saint-
Malo,  Le  Comte  Montecristo,  Perceval,  Les  Misérables da
editorial Vicens Vives.

- Cancións, poemas, xogos…

- DVD e vídeos para a clase (sketches, entrevistas en directo,
películas…).

- Exercicios  e  actividades  complementarias  para  reforzar  e
mesmo  ampliar  os  obxectivos  propostos  dependendo  das
necesidades dos alumnos e alumnas.

- Mapas, pósters…

- Lecturas, revistas, xornais (novas de máxima actualidade).

- Internet para traballar ca pizarra dixital.

- Amosarlles materiais de procedencia francesa como pósters,
moedas,  postais…que  axudan  para  motivalos,  e  para
comprender mellor os costumes doutros países.

- Materiais de recuperación para os alumnos/as que, non tendo
superados  os  mínimos  esixidos  da  lingua  francesa,  poidan
superalos en cursos superiores, contando cun seguimento por
parte do Departamento de Francés para axudarlles a acadar
ditos obxectivos.
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- Diccionarios.

- CD e cassettes.

- Libreta  individual  (toma  de  apuntes,  presentación,  resumes
gramaticais…).

Durante os períodos de ensino semipresencial  posibles será
necesario  o  emprego  do  ordenador  para  poder  facer
videoconferencias  combinadas  con  clases  presenciais  para
explicar  os  contidos  esenciais,  para  traballalos
entregaránselles  aos  alumnos  sínteses  dos  dos  contidos  a
traballar para que poidan facer un traballo personal autónomo.
E no caso dos períodos de clase non presencial tentarase que
as  tarefas  sexan  globalizadas  para  practicar  todas  as
competencias. O obxectivo é desenrolar a auto-aprendizaxe e
o  pensamento  crítico  e  creativo  mediante  a  realización  de
diferentes proxectos que se proporán por medios telemáticos,
valorando a súa implicación en todos os traballos.

8- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

1º ESO

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.1.  Procedemento:
Comprensión de preguntas básicas sobre asuntos personais,
Instrumentos:  Realización  de  microdiálogos  sobre  o  nome,
idade,  dirección,  etc.  para  a  súa  comprensión.  Tratarase
especialmente na 1ª Avaliación. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.2.  Procedemento:
Elaboración  de  frases  e  expresións  habituais.  Instrumentos:
Interpretación de expresións e frases habituais na aula a través
das novas tecnoloxías. Trataráse na 1ª e na 2ª Avaliacións.
Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.3.  Procedemento:
Comprensión  de  documentos  auténticos,  pausados  e  ben
articulados.  Instrumentos:  Escoita  de  diferentes  textos  orais
sinxelos. Trataráse nas tres Avaliacións. Mínimos 60%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.4. Procedemento: Realización
de conversas sobre  temas familiares.  Instrumentos:  Traballo
por  parellas  de  diferentes  conversas  de  temas  habituais.
Tratarase principalmente na 2ª e na 3ª Avaliacións. Mínimos:
50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.1.  Procedemento:  Uso  da
lingua francesa con actitude positiva. Instrumentos: Produción
e  pronuncia  de  pequenos  textos  orais.  Tratarase  nas  tres
Avaliacións. Mínimos: 50%.
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- Estándar de aprendizaxe SLEB2.2. Procedemento: Interacción
de  xeito  sinxelo  en  intercambios  estruturados.  Instrumentos:
Traballo  por  parellas  sobre  temas  cotiáns  consensuados.
Tratarase na 2ª e na 3ª Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.3.  Procedemento:  Facer
intercambios  de  información  tentando  facerse  entender.
Instrumentos:  Exposicións  orais  de  diferentes  cuestións
intercambiando  información  cos  compañeiros.  Tratarase  nas
tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe SLEB2.4.  Procedemento:  Emprego
de  frases  básicas  de  comunicación  dentro  e  fóra  da  aula.
Instrumentos: Elaboración dun resume do traballado na clase
nas diversas conversas. Tratarase principalmente na 2ª e 3ª
Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.1.  Procedemento:  Relación
de  diferentes  recursos  para  a  lectura:  as  imaxes,  títulos  e
información  visual.  Instrumentos:  Lecturas  recurrindo  ás
estratexias de lectura que as faciliten. Tratarase na 1ª e na 2ª
Avaliacións. Mínimos 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.2.  Procedemento:
Comprensión  de  textos  variados  e  sinxelos.  Instrumentos:
Traballo sobre diferentes textos con apoio visual. Tratarase na
2ª e na 3ª Avaliación. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.3.  Procedemento:
Comprensión  de  textos  moi  básicos  relacionados  coa  súa
experiencia.  Instrumentos:  Realización  de  lecturas  de
diferentes textos sobre os seus gustos. Tratarase na 2ª e na 3ª
Avaliacións. Mínimos: 50%-

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.4.  Procedemento:
Comprensión  de  información  esencial  en  varios  soportes.
Instrumentos: Interpretación dun menú. Tratarase na 2ª e na 3ª
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB4.1. Procedemento: Aplicación
de estratexias para producir textos (planificación, finalidade…).
Instrumentos:  Elaboración  dunha  invitación  a  unha  festa  de
aniversario. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB4.2. Procedemento: Completar
documentos  para  cubrir  información  persoal.  Instrumentos:
Cubrir  un  cuestionario  sobre  datos  persoais  e  gustos.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.3.  Procedemento:  Escribir
textos  variados  e  sinxelos.  Instrumentos:  Escribir  postais  e
tarxetas  de  felicitación.  Tratarase  na  2ª  e  3ª  Avaliacións.
Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.4.  Procedemento:
Elaboración  de  textos  curtos,  ordenados  e  correctos.
Instrumentos: Realizar textos sobre a descripción dunha cidade
que  queremos  visitar:  París.  Tratarase  na  3ª  Avaliación.
Mínimos: 60%.
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- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.1.  Procedemento:
Discriminación  de  fonemas  e  sons.  Instrumentos:  Escolla
selectiva  de  diferentes  sons  e  fonemas por  medios  dixitais.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.2. Procedemento: Utilización
de  convencións  orais  e  escritas.  Instrumentos:  Emprego  de
saúdos e despedidas, fórmulas de tratamento. Tratarase na 2ª
e 3ª Avaliacións. Mínimos: 60%-

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.4. Procedemento: Utilización
correcta  das  estruturas  sintáctico-discursivas.  Instrumentos:
Realización  dunha  comprensión  detallada  das  tarefas
solicitadas. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.5. Procedemento: Utilización
do léxico e as funcións comunicativas axeitadas. Instrumentos:
Elaboración de proxectos colaborativos nos que se empregan
todas  as  linguas  que  coñece.  Tratarase  na  3ª  Avaliación.
Mínimos: 50%.

2º ESO

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.1.  Procedemento:
Comprensión de preguntas sinxelas sobre a súa identificación.
Instrumentos.  Diálogos  breves  que  poñan  de  releve  a  súa
capacidade  de  comprensión.  Tratarase  na  1ª  Avaliación.
Mínimoos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.2.  Procedemento:
Comprensión  de  frases  sinxelas  e  de  consignas  de  aula.
Tratarase na 1ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.3.  Procedemento:
Comprensión  de  textos  orais  procedentes  de  medios
audiovisuais.  Instrumentos.  Escoita  de  diferentes  textos  con
cuestionarios sobre a comprensión. Tratarase na 2ª Avaliación.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.4.  Procedemento:
Comprensión  de  información  básica  de  conversas  variadas.
Instrumentos: Elaboración de conversas sobre temas do seu
interese. Tratarase na 2ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.1.  Procedemento:  Fomento
dunha  actitude  positiva  cara  ao  francés.  Instrumentos:
Participación activa nas actividades co uso da lingua francesa.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe SLEB2.2.  Procedemento:  Emprego
espontáneo de formas de cortesía intentando facerse entender.
Instrumentos: Participación activa en diálogos para entender e
facerse  entender.  Tratase  na  2ª  e  3ª  Avaliacións.  Mínimos:
50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.3.  Procedemento:
Desenvoltura en situación habituais de transaccións sinxelas.
Instrumentos: Búsqueda e elaboración de información sobre as

101
PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS                                                          Curso 2021-2022



actividades máis común. Tratarase na 2ª Avaliación. Mínimos:
40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.4.  Procedemento:
Participación  en  conversas  básicas  con  alguna  finalidade
práctica.  Instrumentos:  Facer  ofrecementos  ou  pedir
indicacións  para  ir  a  un  lugar.  Tratarse  na  3ª  Avaliación.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.5.  Procedemento:
Presentación e obtención de información básica. Instrumentos:
participación en conversas nas que solicitará colaboración para
entender  e  facerse  entender.  Tratarase  na  3ª  Avaliación.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.1.  Procedemento:
Comprensión de textos do seu interese. Instrumentos: lectura e
análise de textos variados do seu gusto.  Tratarase nas tres
Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.2.  Procedemento:
Comprensión  de  consignas,  prohibicións,  obrigas  e  avisos
varios.  Instrumentos:  Análise  de  textos  variados  sobre
consignas básicas e  predicibles.  Tratarase na 2ª Avaliación.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.3.  Procedemento:
Comprensión de correspondencia persoal breve. Instrumentos:
Presentación  de  varias  cartas  ou  mensaxes  para  a  súa
comprensión. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.4.  Procedemento:
Comprensión  de  textos  informáticos.  Instrumentos:
Presentación  e  análise  de  textos  sobre  hábitos  saudables.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.1.  Procedemento:
Elaboración  de  textos  sinxelos  para  transmitir  información.
Instrumentos: Elaboración de pequeñas redaccións. Tratarase
na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB4.2. Procedemento: Resposta a
cuestionarios  con  información  persoal.  Instrumentos:
Elaboración  de  respostas  relativas  aos  seus  centros  de
interese. Tratarase na 2ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.3.  Procedemento:  Escritura
de  bandas  deseñadas  en  soporte  dixital.  Instrumentos:
Elaboración de textos diversos en soporte dixital. Tratarase na
3ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.4.  Procedemento:  Escritura
de correspondencia. Instrumentos: Escritura dunha carta para
contar unha viaxe. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.1.  Procedemento:
Identificación  de  sons  e  fonemas  básicos.  Instrumentos:
Emprego de léxico e estruturas básicas co ritmo, entoación e
acentuación  adecuadas.  Tratarase  nas  tres  Avaliacións.
Mínimos: 30%.
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- Estándar  a  aprendizaxe  SLEB5.2.  Procedemento:  Utilización
adecuada  das  convencións  orais  e  escritas  moi  básicas.
Instrumentos: Elaboración de conversas e textos respectando
as  convencións  orais  e  escritas.  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.3.  Procedemento:
Comparación das diferentes linguas no proceso de elaboración
de textos. Instrumentos: Explicación do proceso de produción
de  textos  e  de  hipóteses  de  significados.  Tratarase  na  3ª
Avaliación. Mínimos:40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.4.  Procedemento:
participación  en  proxectos  nos  que  utilicen  varias  linguas.
Instrumentos:  Elaboración  de  materiais  multimedia
empregando varias linguas. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.5.  Procedemento:
Comprensión  do  propósito  das  tarefas  ou  situacións  de
comunicación.  Instrumentos:  Traballos  nos  que  é  capaz  de
pedir  e  dar  información,  felicitar,  invitar  con  corrección
discursiva. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

3º ESO

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.1. Procedemento: Traballo do
alumnado consistente na discriminación auditiva. Instrumentos:
Escoita de diferentes situacións de comunicación para inferir
datos deles, aínda que non se entenda totalmente a mensaxe
pola entoación, por outras linguas que coñece… Tratarase nas
tres Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.2. Procedemento: Mellora da
capacidade de comprensión auditiva. Instrumentos: A través de
diversos textos breves comprobar a comprensión por medio de
tests. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.3. Procedemento: Traballo de
comprensión  en  diferentes  situacións  de  comunicación.
Instrumentos: escoita de diversas situacións nun restaurante,
nun hotel, nunha tenda, amosando o seu nivel de comprensión
cun resumo. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.4. Procedemento: Traballo de
comunicación  oral  no  que  o  alumno  participa  activamente.
Instrumentos:  Diálogos  por  parellas  sobre  temas  do  seu
interese:  música,  ocio,  deportes…  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.5.  Procedemento:  Traballo
sobre  conversas  de  lingua  formal.  Instrumentos:  Entrevistas
individuais  nas  que  se  lles  require  ao  alumnado:  datos
persoais,  gustos  e  preferencias.  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 60%.
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- Estándar  a  aprendizaxe  SLEB1.6.  Procedemento:  Traballo
sobre  noticias  e  informativos,  para  a  sua  comprensión.
Instrumentos: visionado de varios telexornais extraendo a idea
principal de cada nova. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos:
40%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB2.1. Procedemento: Traballo de
exposición de textos breves. Instrumentos: Exposición na clase
dun tema do seu interese. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.2.  Procedemento:
Representación de situacións da vida real como unha viaxe.
Instrumentos:  Traballo  de  búsqueda  de  información  para
manexarse nunha viaxe: diálogos nos hoteis, nas tendas, nos
museos,  no  aeroporto…  Tratarase  na  2ª  e  3ª  Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.3.  Procedemento:  Traballo
sobre  conversas  informais.  Instrumentos:  Representación
dunha conversa telefónica por parellas. Tratarase na 1ª e 3ª
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.4.  Procedemento:
Representación  de  conversas  informais.  Instrumentos.
Dramatización dunha entrevista para facer un curso de verán.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.1.  Procedemento:  Traballo
sobre  información  xornalística.  Instrumento:  Resumo  de
noticias xornalísticas: ideas principais e secundarias. Tratarase
na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.2.  Procedemento:
Identificación  de  instruccións  básicas.  Instrumentos:
Documento auténtico dun manual de instruccións dun aparello.
Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.3.  Procedemento:  Traballo
sobre correspondencia persoal variada. Instrumentos: Lectura
comprensiva de diferentes tipos de cartas persoais. Tratarase
na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.4.  Procedemento:
Comprensión de textos formais do seu interese. Instrumentos:
Lectura e comentario de correspondencia formal. Tratarase na
2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.5.  Procedemento:  Traballo
sobre  documentos  web.  Instrumentos:  Traballo  sobre  varias
ciudades francesas baseada na comprensión de páxinas web.
Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB4.1. Procedemento: Produción
de  correspondencia  persoal.  Instrumentos:  Elaboración  de
cartas para amigos doutros países. Tratarase na 3ª Avaliación.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.2.  Procedemento:
Cumprimentación  de  cuestionarios  sobre  diversos  temas.
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Instrumentos:  Resposta  a  cuestionarios  con  información
persoal básica. Tratarse na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.3.  Procedemento:
Elaboración  de  pequeñas  mensaxes  con  corrección.
Instrumentos:  Participación  en  chats  e  elaboración  de
mensaxes curtas. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB4.4. Procedemento: Produción
de correspondencia formal correcta. Instrumentos: Elaboración
de cartas  dirixidas a  un  organismo oficial  de  forma limpa e
ordenada. Tratarase  na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.1.  Procedemento:
Reprodución axeitada de sons, fonemas, léxico e estruturas.
Instrumentos:  Exposicións  na  clase  sobre  diversos  temas.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe SLEB5.2.  Procedemento:  Emprego
das  convencións  orais  e  escritas  da  lingua  francesa.
Instrumentos:  Participación en conversas nas que empregue
as convencións orais e escritas da lingua francesa. Tratarase
na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.3.  Procedemento:
Comparación  entre  varias  linguas  para  facer  hipóteses  de
significado.  Instrumentos:  Demostración  dos  seus
coñecementos  prácticamente  para  a  elaboración  dun  texto.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

4º ESO

- Estándar de aprendizaxe SLEB1,1, Procedemento: Mellora do
seu  proceso  de  comprensión.  Instrumentos:  Utilización  dos
coñecementos  doutras  linguas  para  mellorar  a  súa
comprensión. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.2. Procedemento: Captación
dos puntos relevantes de mensaxes orais. Instrumentos: Tests
de  comprensión  oral  dos  aspectos  principais  de  mensaxes
claras  e  articuladas  con  lentitude.  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.3.  Procedemento:
Comprensión de conversas nas que participa sobre os seus
intereses.  Instrumentos:  Faranse comentarios con corrección
sobre asuntos persoais ou educativos.  Tratarase na 2ª e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.4.  Procedemento:
Comprensión  de  información  relevante  do  que  se  lle  dí  en
transaccións  cotidianas.  Instrumentos:  Comprensión  de
información en tendas, hoteis, restaurante e centros de lecer.
Tratarse na 1ª e 2ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.5.  Procedemento.
Comprensión  e  participación  en  conversas  informais.
Instrumentos:  Comprensión  de  opinións  e  puntos  de  vista
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formulados  de  xeito  simple.  Tratarase  na  2ª  Avaliación.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.6.  Procedemento:
Identificación  da  información  esencial  de  programas  de
televisión  e  presentacións  sinxelas.  Instrumentos:  Escoita
selectiva de telexornais e programas de televisión. Tratarase
na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB  2.1.  Procedemento:
Elaboración  de  presentacións  breves  e  ensaiadas.
Instrumentos.  Traballo  sobre  presentación  de  temas  do  seu
interese e resposta a preguntas previsibles. Tratarase na 1ª e
3ª Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.2.  Procedemento.
Participación  en  conversas  informais  breves  e  sinxelas.
Instrumentos: Traballo de conversas variadas por teléfono ou
cara a cara. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.3.  Procedemento:
Intervención en transaccións e xestións cotiás. Instrumentos:
Preparación de situación concretas nunha viaxe. Tratarase nas
tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.4.  Procedemento:
Participación  en  conversas,  reunións  ou  entrevistas.
Instrumentos:  Traballo  sobre  unha  entrevista  de  traballo.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB3.1. Procedemento: Captación
do senso xeral  de  textos  xornalísticos  breves.  Instrumentos:
Presentación  de  textos  xornalísticos  breves.  Instrumentos:
Presentación  de  textos  xornalísticos  para  súa  análise.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.2.  Procedemento:
Identificación  de  instruccións  xerais  de  funcionamento  de
aparellos  ou  normas  de  seguridade.  Instrumentos:  Lectura
comprensiva  de  diferentes  instruccións  e  normas  de
seguridade. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.3.  Procedemento:
Comprensión  de  correspondencia  persoal  sinxela.
Instrumentos:  Presentación  de varias  cartas  para  analizalas.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.4.  Procedemento:
Comprensión  esencial  de  correspondencia  formal.
Instrumentos: Comprensión das instruccións para acadar unha
bolsa de traballo. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos:
30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.5.  Procedemento:
Comprensión esencial de páxinas web. Instrumentos: Traballo
sobre temas do seu interese en páxinas web. Tratarase nas
tres Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.1.  Procedemento:  Escritura
de correspondencia persoal  breve. Instrumentos:  Traballo de
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intercambio  de  información  con  alumnos  doutros  países.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB4.2. Procedemento: Recensión
dun  cuestionario  sinxelo.  Instrumentos:  Traballo  de
cumprimentación  dunha  subscripción  a  unha  publicación
dixital. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.3.  Procedemento:  Escritura
de  notas  e  mensaxes  en  diferentes  soportes.  Instrumentos:
Elaboración de mensaxes con diferentes fines. Tratarase na 2ª
e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.4.  Procedemento:  Escritura
de  correspondencia  formal  básica  e  breve.  Instrumentos:
Escritura  de solicitude  de  información en calquera  entidade.
Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 30%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.1. Procedemento: Utilización
correcta  de  patróns  de  ritmo,  entoación  e  acentuación.
Instrumentos: Produción correcta de palabras e frases en canto
a  ritmo,  entoación  e  acentuación.  Tratarase  nas  tres
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe SLEB5.2.  Procedemento:  Emprego
das  convencións  orais  e  escritas  propias  da  lingua.
Instrumentos:  Elaboración  de  diálogos  que  conteñan  as
convencións  orais  e  escritas  básicas.  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.3. Procedemtno: Explicación
do proceso de produción de textos. Instrumentos: Elaboración
de  hipóteses  de  significado.  Tratarase  nas  tres  Avaliacións.
Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.4.  Procedemento:
Elaboración  de  proxectos.  Instrumentos:  Elaboración  de
folletos e carteis sobre temas do seu interese. Tratarase na 3ª
Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.5.  Procedemento:
Comprensión  e  comunicación  do  propósito  solicitado  pola
tarefa. Instrumentos: Realización de frases para satisfacer as
necesidades  de  comunicación  da  aula.  Tratarase  na  3ª
Avaliación. Mínimos: 50%.

1º BACHARELATO

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.1.  Procedemento:
Comprensión  oral  detallada  en  todas  as  tarefas  da  clase.
Instrumentos:  Observación  directa  da  comprensión  oral  nas
instruccións  e  comunicacións  da  clase.  Tratarase  nas  tres
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.2. Procedemento: Captación
dos  puntos  principais  de  mensaxes  orais.  Instrumentos:
Escoita  selectiva  de  diferentes  documentos  expresando  as
ideas principais. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 60%.
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- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.3.  Procedemento:
Comprensión  de  conversas  formais  ou  entrevistas.
Instrumento:  Resumo  dos  datos  principais  dunha  entrevista.
Mínimos: 50%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB1.4. Procedemento: entende o
que  se  dí  en  conversas  cotiás  e  estruturadas.  Instrumento:
Escoita comprensiva de diferentes situacións nunha tenda, nun
restaurante,  nun  hotel…  Tratarase  na  2ª  e  3ª  Avaliacións.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.5.  Procedemento:
Comprensión dunha conversa informal. Instrumentos: Diálogos
por parellas sobre diversos temas do seu interese. Tratarase
nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1,6,  Procedemento:
Identificación  dos  aspectos  máis  relevantes  de  diversas
presentacións.  Instrumentos:  Escoita  e  visionado  dunha
presentación  multimedia  e  resumo  de  datos  relevantes.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.1.  Procedemento:
Elaboración  de  esquemas  previos  á  elaboración  de
presentacións. Instrumentos: Exposición oral sobre os medios
de comunicación con posibilidade de réplicas. Tratarase na 2ª
e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.2.  Procedemento:
Participación  en  conversas  académicas  ou  ocupacionais.
Instrumentos: Xustificación das súas accións, opinións e plans.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.3.  Procedemento:
Elaboración  de  diálogos  que  recollen  datos  cotiás.
Instrumentos:  Preparación  dunha  viaxe  e  elaboración  de
conversas  situacionais.  Tratarase  nas  tres  Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.4.  Procedemento:
Participación  en  conversas  informais.  Instrumentos:
Elaboración dunha conversa telefónica para comunicar datos
persoais. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%-

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.1.  Procedemento:
Identificación e deducción da información máis relevante dun
documento,  basándose  nos  coñecementos  previos  e
relacionados  co  que  coñece  noutras  linguas.  Instrumentos:
Deberán extraer información primordial de diferentes tipos de
artigos  xornalísticos.  Tratarase  na  2ª  e  3ª  Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.2.  Procedemento:
Comprensión  esencial  de  instruccións  e  consignas  básicas.
Instrumentos:  Presentación  de  varios  documentos
institucionais: cursos, prácticas ou becas para que demostren
mediante unha exposición a súa comprensión. Tratarase na 1ª
e 2ª Avaliacións. Mínimos: 50%.
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- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.3.  Procedemento:
Comprensión de información relevante en textos descriptivos e
narrativos. Instrumentos: Realización de tests de comprensión
sobre normas de convivencia. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.4.  Procedemento:
Identificación  das  ideas  xerais  do  argumento  nunha  lectura.
Instrumentos: Sobre os libros de lectura obrigatoria: análise de
argumento,  tempo,  espacio,  personaxes.  Tratarase  nas  tres
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.5.  Procedemento:
Comprensión de mensaxes a través de blogs do seu interese.
Instrumentos: Traballos sobre foros de opinión para resumir e
contar o mais relevante delas. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.6.  Procedemento:
Identificación da información esencial  de textos institucionais
ou comerciais. Instrumentos: Preparación dunha viaxe a París
con necesaria comprensión de textos referidos a reservas nos
museos,  nos  diferentes  lugares  a  visitar,  documentos,  etc.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.7.  Procedemento:
Comprensión da información de páxinas web sobre temas do
seu interese para a realización das súas tarefas e traballos.
Instrumentos: Traballos empregando materiais multimedia para
facer un esquema sobre a Francofonía. Tratarase na 2ª e 3ª
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.1.  Procedemento:  Escritura
de índole persoal sobre temas do seu interese. Instrumentos:
Elaboración  de  varias  cartas  para  expresar  os  seus
sentimentos,  opinións,  experiencias,  informacións.  Tratarase
na 1ª e 2ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4,2,  Procedemento:
Cumprimentación  dun  cuestionario  sobre  temas  do  seu
interese.  Instrumentos:  Elaboración  de  varios  cuestionarios
necesarios para inscribirse nun curso ou nunha actividade de
verán. Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.3.  Procedemento:  Escritura
de  mensaxes  e  comentarios  breves  en  calquera  soporte.
Instrumentos:  Elaboración  de  notas,  mensaxes  e  anuncios
sobre a convivencia escolar e a violencia nas aulas. Tratarase
na 1ª e 2ª Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Entándar  de  aprendizaxe  SLEB4.4.  Procedemento:
Elaboración de   cartas formais dirixidas a institucións públicas
ou  entidades  comerciais.  Instrumentos:  Solicitude  de
documentos a un organismo oficial  e petición dalgún tipo de
servizo  a  unha  empresa.  Tratarase  na  1ª  e  2ª  Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.5.  Procedemento:  Escritura
de textos expositivos breves. Instrumentos: Elaboración dunha
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exposición sobre os departamentos  e territorios de ultramar.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.2. Procedemento: Produción
de  textos  escritos  en  diferentes  soportes.  Instrumentos:
Elaboración  dun  texto  referido  a  temas  do  seu  interese
comparando as diversas linguas que coñece. Tratarase na 2ª e
3ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.3.  Procedemento:
Comparación das linguas que coñece para a elaboración de
diferentes  textos.  Instrumentos:  Análise  de  diversos  textos
apoiándose nas linguas que coñece para a súa elaboración.
Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 60%.

- Entándar  de  aprendizaxe  SLEB5.4.  Procedemento:  Inferir
vocabulario e estruturas a partir doutras linguas. Instrumentos:
Deducir  o  significado  de  varios  textos  sen  coñecer  todo  o
vocabulario. Mínimos: 60%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.5.  Procedemento:
Elaboración  de  proxectos  multimedia.  Instrumentos:
Participación  en  proxectos  sobre  o  emprego  do  francés  no
mundo. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos: 50%.

2º BACHARELATO

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.1.  Procedemento:
Anticipación  de  contidos  de  textos  orais.  Instrumentos:
Capacidade de facer anticipacións en conversas cotidianas dos
contidos e é capaz de inferir o que non comprende ca axuda
das  linguas  que  coñece.  Tratarase  nas  tres  Avaliacións.
Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.3.  Procedemento:
Comprensión oral dunha entrevista ou conversación formal na
que participa. Instrumentos: Utilización dunha entrevista a un
personaxe  da  cultura  para  comprobar  a  súa  comprensión.
Tratarase na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.5.  Procedemento:
Comprensión  e  aclaración  de  dúbidas  nunha  conversación
informal.  Instrumentos:  Plantexamento  dunha  conversación
sobre o cine ou a música na que participa ou xustificacións de
opinión. Tratarase na 1ª e 2ª Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB1.6.  Procedemento:
Identificación  das  ideas  principais  de  series  ou  películas.
Instrumentos: visualización de series do seu interese para a
identificación da información máis relevante. Tratarase nas tres
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.1.  Procedemento:
Participación  nas  situacións  de  comunicación  da  aula
empregando  o  francés.  Instrumentos:  Utilización  do  francés
para a comunicación habitual da aula con colaboración para
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entender e facerse entender.  Tratarase nas tres Avaliacións.
Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.2.  Procedemento:
Presentación clara e coherente sobre algún tema académico.
Instrumentos:  Presentación  sobre  as  posibles  saídas
ocupacionais respondendo a preguntas. Tratarase na 2ª e 3ª
Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.3.  Procedemento:
Participación  en  conversas  informais.  Instrumentos:
Intervención en conversas sobre temas musicais expresando
os seus gustos e puntos de vista, narrando feitos, describindo,
facendo hipóteses e pedindo explicacións. Tratarase na 2ª e 3ª
Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB2.4.  Procedemento:
Preparación  dunha  viaxe.  Instrumentos:  Simulación  dunha
situación de comunicación nun país de fala francesa na que
ten que enfrentarse a diálogos sobre o transporte, aloxamento,
comidas,  compras,  lecer,  saúde,  etc.  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.2.  Procedemento:
Comprensión  do  sentido  xeral  de  anuncios  institucionais.
Instrumentos:  Comprensión  da  información  relevante  de
comunicación de carácter público ou institucional. Tratarase na
2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.4.  Procedemento:
Identificación  dos  datos  principais  das  lecturas  adaptadas.
Instrumentos:  Traballo  sobre  lecturas  adaptadas  para
identificar o argumento, o carácter dos personaxes e as súas
relacións, o lugar e o tempo no que se desenvolven. Tratarase
nas tres Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB3.5.  Procedemento:
Comprensión de correspondencia persoal  en foros ou blogs.
Instrumentos:  Análise  de  blogs  e  foros  describindo  feitos  e
experiencias,  sentimentos,  impresións  e  intercambio  de
opinións  con  comprensión  suficiente.  Tratarase  na  2ª  e  3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendiizaxe  SLEB3.7.  Procedemento:
Comprensión da información específica importante en páxinas
web.  Instrumentos:  Recensión  de  información  relevante  de
páxinas  web  e  outros  materiais  de  referencia  ou  consulta
relacionados  cos  seus  intereses.  Tratarase  nas  tres
Avaliacións. Mínimos: 50%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.1.  Procedemento.  Escritura
de  correspondencia  persoal.  Instrumentos:  Intervención  en
foros,  blogs  e  chats  nos  que  se  describen  experiencias,
impresión e sentimentos, narra feitos, intercambia información
e ideas e xustificase. Tratarase nas tres Avaliacións. Mínimos:
40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.2.  Procedemento.
Elaboración  dun  cuestionario  con  información  persoal  ou
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académica.  Instrumentos:  Traballo  para  completar  un
cuestionario sobre o seu nivel de estudos, materias que cursa,
preferencias, etc, para solicitar unha bolsa. Tratarase na 2ª e
3ª Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB4.5.  Procedemento:  Escritura
de correspondencia formal  básica. Instrumentos:  Elaboración
de correspondencia formal  dirixida a institucións públicas ou
privadas  para  pedir  información  ou  solicitar  un  servizo
observando as convencións formais e de cortesía usuais neste
tipo de textos. Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 40%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.1.  Procedemento:
Capacidade  para  reproducir  patróns  sonoros  de  ritmo  e
acentuación. Instrumentos: Reprodución de palabras e frases
coa  debida  corrección.  Tratarase  nas  tres  Avaliacións.
Mínimos: 40%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.2. Procedemento: Distinción
das  diferenzas  socioculturais  das  linguas  que  coñece.
Instrumentos:  Emprego  de  diálogos  nos  que  se  reflicten  as
convencións orais e escritas do francés. Tratarase na 2ª e 3ª
Avaliacións. Mínimos: 40%.

- Estándar de aprendizaxe SLEB5.3. Procedemento: Realización
de  hipóteses  de  significado  dos  textos  traballados.
Instrumentos: Explicación do proceso de produción de textos e
de hipóteses de significado. Tratarase na 1ª e 2ª Avaliacións.
Mínimos: 30%.

- Estándar  de  aprendizaxe  SLEB5.4.  Procedemento:
Participación  na  elaboración  de  materiais  multimedia.
Instumentos:  Elaboración  de  materiais  multimedia,
presentación, obras de teatro e comentarios libres. Tratarase
na 2ª e 3ª Avaliacións. Mínimos: 30%.

- Estándar a aprendizaxe SLEB5.5. Procedemento: Capacidade
de  utilización  das  estruturas  sintáctico-discursivas  e  léxicas
para comunicar  con eficacia.  Instrumentos:  Capacidade para
pedir e dar información, organizar unha tarefa empregando o
léxico  e  as  estruturas  sintáctico-discursivas  apropiadas.
Tratarase na 3ª Avaliación. Mínimos: 40%.

O  Departamento  considera  esenciais  e  totalmente
interrelacionados os tres bloques (conceptos, procedementos e
actitudes) nos que se asenta a aprendizaxe da lingua francesa
e polo tanto a avaliación debe ser coherente co que se imparte.
Consideramos  que  na  cualificación  global  da  materia  os
procedementos,  fundamentais  para  acadar  a  comunicación
serán o 40% da nota total. Os conceptos, básicos para unha
correcta  comunicación  e  instrumentos  dela,  o  40%.  As
actitudes, sen as que a aprendizaxe non é posible, o 20%. De
tal maneira cremos que acadar un 5 na cualificación supón ter
superados  os  obxectivos  mínimos  na  materia  ca  condición
indiscutible de non ter obtido unha cualificación 0 en ningún
dos tres bloques anteriormente citados.
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Tentarase  a  adquisición  das  competencias  clave  e  para
avalialas empregaranse actividades de avaliación específicas
que deberán avaliar as catro destrezas, deberán contemplarse
actividades  de  comprensión  e  produción,  non  afastadas  da
realidade da aula, que permitan avalia-lo uso comunicativo que
os  alumnos/as  fan  dos  contidos  lingüísticos  aprendidos.  De
tódolos  xeitos,  hai  que ter  en  conta  que toda actividade de
aprendizaxe é, asemade, unha actividade de avaliación porque
vai  permitir  unha  avaliación  inicial  ou  formativa.  Todas  as
actividades que proporcionan información para emitir un xuizo
sobre o estado no que se atopan as aprendizaxes de cada
alumno/a serán actividades de avaliación.

En todo proceso avaliativo terase en conta non somentes
as probas orais e escritas, consideradas como exames, senón
que  serán  tidos  en  conta  os  traballos  diarios,  os  exercicios
feitos  na  clase  e  os  deberes,  as  chamadas  de  clase  e  as
intervencións  vontarias.  Poden  chegar  a  subir  a  nota  dos
exames, a nota final, en dous puntos como máximo. Farase un
mínimo de 1 exame escrito e oral por trimestre, sendo o
desexable  dous  exames  escritos  e  orais  por  avaliación.
Nos exames escritos daráselle máis puntuación ás preguntas
de expresión escrita, tipo redacción ou texto con preguntas que
poden  chegar,  segundo  os  casos,  ata  os  dous  puntos.  As
preguntas  de  gramática  e  vocabulario  poden  ter  unha
puntuación  de  0’5,  1  ou  1’5.  As  preguntas  con  ocos  para
completar valoraranse cun máximo de 1 punto.  En canto ós
exames de expresión oral serán avaliados tamén sobre 10 e
serán,  segundo  o  curso,  entre  un  40%  e  un  50%  da  nota
mentras que os exames escritos serán o 60% ou o 50% da
nota. 

Tamén  se  valorarán  os  traballos  de  clase  á  maneira
francesa segundo as indicacións seguintes: Très bien: TB: 9-
10. Assez bien AB: 8-9. Bien B: 6-7. Passable P: 5-6 Faible F:
4- 5. Très faible TF: 0-4. No caso dos exercicios que avalíen a
comprensión oral,  estes quedarán, na medida do posible por
cuestións de tempo, “inseridos” nos exames escritos, sendo o
primeiro exercicio a realizar nos primeiros minutos do exame.
Se  non  fóra  posible  debido  á  complexidade  conceptual  do
exame escrito ou ao tempo destinado ao mesmo (sesión de 50
minutos  que  se  ven  reducidos  por  cuestións  loxísticas
provocadas pola pandemia da Covid-19 e o protocolo aplicable
nas aulas (hixienización de mans e superficies se o alumnado
procede doutra aula, por exemplo), o exercicio de comprensión
oral  (C.O)  realizarase  nunha  sesión  diferente  á  da  proba
escrita. 

Os intrumentos da avaliación, pola súa parte, terán en conta
os  obxectivos  e  os  contidos.  Os  tipos  de  exercicios  serán
probas orais e escritas, cuestionarios, cadernos, a participación
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na aula, a realización das tarefas diarias. Pero, sobre todo, un
instrumento de información esencial será a observación diaria
do alumno/a para avaliar non só os contidos e procedementos
que  se  reflicten  nelas,  senón  tamén  as  actitudes  que  fan
posible  a  convivencia.  Outro  recurso  para  avaliar  son  os
medios  audiovisuais  e  as  novas  tecnoloxías  que  servirán,
sobre  todo,  nos  diálogos  e  nas  escoitas  e  fomentarán  a
intervención e participación do alumnado. Nos exames orais
serán  decisivas  as  novas  tecnoloxías  que  servirán  de  base
para facer pequenos debates e valoración dos datos que nos
aportan.

As actividades e actitudes a desenrolar serán:

- Probas  orais:  entrevistas  individuais,  exposicións  na  clase,
dramatizacións, exercicios de comprensión oral…: 1’5 puntos.

- Probas escritas: controis de puntos gramaticais ou léxicos: 2
puntos.

- Participación diaria, espontaneidade, orixinalidade, reutilización
de estruturas e vocabulario, risco, demanda de vocabulario e
estruturas novos, corrección gramatical e fonética: 2 puntos.

- Actitude,  interese  e  motivación,  comportamento,
responsabilidade, colaboración nas actividades de clase…: 1’5
puntos.

- Traballos de clase: 1’5 puntos.
- Traballos en casa: redaccións, resumos dos libros de lectura,

traballos en grupo: 1,5 puntos.

Tipos de avaliación:

A- A comprensión e expresión orais avaliaranse:
1- Por medio do diálogo directo co alumno/a ou alumnos/as.
2- Exercicios de escoita con CD.
3- Exercicios de lectura directa ou gravados para entregar ao

profesor.
4- Dramatizacións.
5- Dictados.
6- Exercicios de comprensión e expresión auditiva (preceptivo

en cada avaliación).
B- A comprensión e expresión escritas avaliaranse con:

1- Preguntas-respostas sobre un texto sinxelo.
2- Exercicios de elección múltiple.
3- Exercicios con ocos.
4- Exercicios para buscar a pregunta.
5- Encrucillados.
6- Frases moi cortas de traducción.
7- Realización de diálogos cortos ou redaccións.
8- Exercicios  de  comprensión  lectora  (preceptivo  en  cada

avaliación).

En cada momento, o Departamento fixará o baremo aplicable en
cada exercicio.
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No  caso  de  que  se  dé  a  situación  de  clase  semi-presencial
combinarase  o  traballo  máis  teórico  durante  as  clases
presenciais para que no caso das clases telemáticas poidan
facer un traballo máis autónomo e creativo favorecendo a súa
auto-aprendizaxe.

En  canto  ao  posible  período  de  clase  non  presencial
empregaranse  as  videoconferencias  para  proponer  a
realización de diferentes proxectos a partir da impartición ou o
plantexamento  da  teoría  para  que  lles  sirva  de  base  para
favorecer o traballo autónomo de traballos grupais, proxectos e
de búsqueda de información.

9- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.

- Captar a idea global e a información específica de textos orais
moi  breves,  reproducidos  en  medios  mecánicos  e  que
conteñan combinacións de elementos xa traballados na clase
(léxico, estruturas gramaticiais, frases feitas…) e comprender
os enunciados emitidos polos compañeiros ou o profesor en
situacións de comunicación directas. CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.

- Extraer  a  información  global  e  específica  de  textos  breves
escritos  (do  profesor,  dos  compañeiros,  letreiros,  anuncios,
instruccións…)  axudándose  de  elementos  visuais  que
acompañen o texto. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

- Utilizar a lingua francesa nas actividades de clase ou tarefas
propostas polo profesor/a recurrindo a estratexias que a fagan
intelixible  (sinónimos,  xestos,  axuda  do  profesor/a  e  dos
compañeiros/as, escritura, debuxos…) considerando o uso da
lingua como un medio necesario para desenvolverse tanto na
aula como na vida real. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

- Amosar  unha  actitude  aberta,  curiosidade  e  interese  por
comunicar  en  francés  na  aula,  mostrando  desexos  de
progresar e superar as dificultades de interacción mediante a
utilización  de  estratexias  lingüísticas  que  posibiliten  a
comunicación, solicitar repeticións, utilizar xestos… CCL, CAA,
CSC, CCEC, CD.

- Participar  activamente  nas  actividades  que  se  realicen,
analizando palabras, estruturas gramaticais e diversos usos da
lingua  en  situación  básicas  de  comunicación,  aportando  as
súas  propias  reflexións,  baseándose  normalmente  no
coñecemento  doutros  sistemas  lingüísticos  e,  mediante  a
reflexión, conseguir correxir os erros das propias producións.
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

- Amosar  actitude  de  interese  cando  se  aborden  aspectos
culturais  doutras  linguas  ou  os  propios  compañeiros  sexan
diferentes. CCL, CAA, CCEC, CD.
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- Recurrir  ás  outras  linguas  para  solucionar  problemas  tanto
lingüísticos como de comunicación. CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.

Os criterios para a avaliación das distintas destrezas:

Para avaliar a comprensión oral dun alumno/a haberá ter en conta
si:

. Comprende as intervencións do profesor/a e dos compañeiros/as
en situacións de aula. CCL, CAA, CSC.

.  Identifica  a  situación  de  comunicación  (quén,  qué,  ónde,
cándo…) dos documentos gravados. CCL, CAA, CSC, CCEC,
CD.

Para avaliar a produción de textos orais dun alumno/a haberá que
ter en conta si:

. Asume riscos no uso da lingua (realiza hipóteses de significados,
similitudes  cas  outras  linguas,  xeneralización  de  regras
gramaticais coñecidas…) CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

. Diríxese ó profesor/a en francés para solucionar problemas na
aula. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

.  Utiliza  estratexias  verbais  (sinónimos,  automatismos…)  e  non
verbais (xestos, mímica). CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

. Utiliza un vocabulario e estruturas correctas e apropiadas. CCL,
CAA.

.  Identifica  a  situación  de  comunicación  e  adecúaa  á  súa
produción. CCL, CAA, CSC.

. Respecta as intervencións do compañeiros. CCL, CAA, CSC.

. Amosa interese en facerse comprender. CCL, CAA.

Para avaliar a comprensión dun texto escrito haberá que ter en
conta si:

. Deduce o significado de palabras descoñecidas (polo contexto,
facendo  hipóteses,  recurrindo  a  outras  linguas  ou  ó  seu
coñecemento lingüístico do francés…) CCL, CAA, CSC, CCEC.

. Capta a idea principal (apoiándose en imaxes, no tema, no tipo
de texto…) CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

.  Localiza  a información específica  solicitada.  CCL,  CAA,  CSC,
CCEC, CD.

.  Aborda  con  confianza  nas  súas  posibilidades,  un  texto  en
francés… CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.
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Para avaliar a produción de textos escritos dun alumno/a haberá
que ter en conta si:

.  Identifica a situación de comunicación e adecúa o texto a ela:
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

. Reproduce correctamente modelos lingüísticos. CCL, CAA.

. Utiliza os seus coñecementos lingüísticos para correxir e mellorar
os textos que escribe. CCL, CAA, CSC, CCEC, CD.

. Relee os textos que escribe e corríxeos, atendendo á lingua a á
presentación, antes de entregalos ó profesor/a ou amosarllos
aos compañeiros/as. CCL, CAA, CSC, CCEC.

Non se poden utilizar todos os criterios en todas as ocasións nas
que se avalía, pero se prestará unha atención constante ós que
se consideren fundamentais en relación ca destreza ou cunha
actividade concreta do procesos de aprendizaxe e englobalos ó
longo deste. En función das tarefas que o alumno/a ten que
realizar,  valorando  a  súa  calidade  tanto  en  relación  ca
conveniencia da súa realización, a súa correcta lingüística, a
súa adecuación en relación ca situación.

Poderíamos  presentar  catro  niveis  sobre  o  grao  de  éxito  ou
fracaso na aprendizaxe (de 1 a 4):

- Realiza  sempre  ou  case  sempre  as  tarefas  de  acordo  aos
criterios  establecidos:  a  produción  e  (ou)  a  comprensión  é
pertinente e adecuada á situación, a lingua utilizada é correcta
e os seus textos son coherentes e comprensibles. NIVEL 4.

- Ten  adquiridos  os  contidos  conceptuais,  procedimentais  e
actitudinais, pero non os utiliza en tódalas tarefas propostas.
NIVEL 3.

- Ten  certas  dificultades,  e  sempre  as  mesmas,  para  a
realización da tarefa. NIVEL 2.

- Non posúe apenas nin os contidos conceptuais, nin os contidos
procedimentais,  nin  habilidades  en  relación  cos  criterios  de
avaliación, para realizar tarefas. NIVEL1.

É fundamental que os alumnos/as coñezan os criterios polos
que van ser avaliados ó longo da súa aprendizaxe e o grao de
realización  que  se  lles  esixe  nas  tarefas  encomendadas.  O
obxectivo é implicar os alumnos/as no proceso de avaliación
para que se impliquen no proceso de aprendizaxe, recurrindo á
autoavaliación para comprobar en qué medida o seu nivel de
coñecemento lles vai permitir a realización da tarefa con éxito.

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O  curso  académico  está  dividido  en  tres  trimestres  e  será
necesario que o alumno/a teña neles unha nota 5 (aprobado)
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para poder ter  superado o curso,  pero un deles debe ser  o
derradeiro.  Nalgúns  casos  tendo  en  conta  o  traballo  diario,
poderase aprobar cunha nota inferior a 5 (aprobado), cun 4’5,
pero isto sempre tendo en conta o traballo que fai na clase e
na casa o alumno/a. A final de curso farase a media aritmética
das  tres  avaliacións,  pero  hai  que  ter  a  terceira  avaliación
aprobada. Trátase dunha avaliación continua no senso de que
en  cada  avaliación  recolleranse  contidos,  procedementos  e
actitudes  das  avaliacións  anteriores  e  si  o  alumno/a  ten
suspensa unha avaliación pode aprobala si aproba a avaliación
posterior. 

Esixirase que os  alumnos teñan unha nota  mínima de 3
tanto nas probas orais como nas escritas, para poder aplicar o
resto das porcentaxes. Para obter a nota final aplicaranse as
mesmas  porcentaxes  en  cada  unha  das  avaliacións.  As
porcentaxes  para  calcular  a  nota  media  inscluirán  unha
valoración do traballo desenrolado polos alumnos, segundo a
súa evolución ó longo de todo o curso. En cumprimento coa lei
e co novo calendario escolar, os alumnos que non superen a
área  ó  finalizar  o  curso,  xa  non  realizarán  probas
extraordinarias  no  mes  de  setembro.  A  materia  verase
rematada co remate das aulas, previsto para o 22 de xuño no
ensino de réxime ordinario, e o 30 de xuño como máximo nas
ensinanzas de réxime especial. 

Os criterios de cualificación serán:

1- De maneira xeral:
A- Comunicación oral:

      Avaliarase seguindo, de maneira flexible, o seguinte baremo:

            . Insuficiente:

- Cando a alumno/a sexa prácticamente incapaz de expresarse.
- Cando o pouco que diga sexa case incomprensible e titubee

moito.
- Cando teña moita  dificultade para expresarse.  Cando o que

diga  sexa  case  incomprensible  porque  o  erro  interfira
constantemente  na  comunicación.  Cando  sexa  incapaz  de
comenzar  o  discurso.  Cando  conteste  con  dificultade  ás
preguntas  que  se  lle  fagan.  Cando  non  sexa  capaz  de
improvisar. Cando o acento e a entoación sexan deficientes.

   . Suficiente – Ben:

-Si  lle  costa  expresarse,  comete  algún  erro  pero,  en  xeral,
enténdese o que quere dicir.  Si ten dificultades para comezar o
discurso. Si, ás veces, contesta ás preguntas que se lle fan con
titubeos. Si ten pouca capacidade de improvisación. Si o acento e
a entoación son algo deficientes.
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   . Notable:

- Cando se exprese con bastante fluidez e corrección, aínda que
cometa algún fallos. Si se entende prácticamente todo o que di.
Si ten certa dificultade para comezar o discurso, pero é capaz
de  facelo.  Si  contesta  ás  preguntas  con  bastante  fluidez  e
improvisa con certa facilidade. Si a entoación e o acento son
aceptables.

- Sobresaínte:

- Cando  se  exprese  con  fluidez  e  corrección  e  de  forma
totalmente  comprensible.  Si  ten  capacidade  para  iniciar  o
discurso. Si contesta con fluidez e exactitude ás preguntas que
se lle fan. Si o acento e a entoacións son bons.

B- Comunicación escrita:

Avaliarase seguindo, de maneira flexible, o seguinte baremo:

. Insuficiente:

- Si  non  se  entende  o  que  escribe.  Si  a  presentación,  a
ortografía, a construcción da frase e a estruturación son malas
en xeral.

. Suficiente:

- Si se entende a mensaxe aínda que con dificultade. Si inclúe
elementos de información básica, pero a presentación é pouco
coherente.  Si  usa  estruturas  excesivamente  simples  e  un
vocabulario pobre. Si comete algúns erros.

. Ben:

- Si  se entende a mensaxe básica,  aínda que cometa algúns
erros de construcción e ortografía. Si se pode seguir o tema,
aínda que lle falte claridade.

. Notable:

- Si  se  expresa  por  escrito  de  forma  aceptable.  Si  constrúe
mensaxes  coherentes  e  estruturalmente  bastante  correctas
cun dominio básico de vocabulario e das funcións sintácticas.
Si presenta o tema de forma lóxica e coherente.

  . Sobresaínte:

- Si constrúe mensaxes correctas con dominio do vocabulario e
as función estudadas. Si presenta o tema ben ordeado e ben
estruturado  incluíndo  detalles  relevantes  e  aportacións
persoais.
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2- De maneira particular:

Cada exercicio concreto cualificarase aplicando o baremo que
se  estableza  e  que  se  dará  a  coñecer  ós  alumnos/as  no
momento de facer a proba.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN:

Os  criterios  para  que  o  alumno/a  promocione  ao  curso
seguinte ca asignatura de francés aprobada, teñen que ver coa
asistencia ás clases, que non abandone a materia, e que en
tódalas destrezas teña feito un traballo básico que supoña ter
acadados  os  obxectivos  máis  destacados  da  asignatura,  en
canto á comprensión e expresión oral e escrita, e que se poida
comunicar de xeito sinxelo segundo o programado para cada
curso. A lei de Educación di que se pode promocionar de curso
tendo  dúas  asignaturas  suspensas,  que  non  sexan  Lingua
Castelá  e  Matemáticas,  e  que,  excepcionalmente,  pode
promocionar con tres asignaturas suspensas segundo decisión
da sesión de Avaliación.

AVALIACIÓN DAS DESTREZAS COMUNICATIVAS ORAIS E
ESCRITAS (De 1 a 4)

COMPRENSIÓN ORAL

- Comprende as intervencións do profesor e dos compañeiros.
- Identifica  a  situación  de  comunicación  dos  documentos

gravados.
- Comprende  a  información  solicitada  con  palabras

descoñecidas.

                EXPRESIÓN ORAL

- Asume riscos no uso da lingua.
- Diríxese ao profesor para solucionar problemas na aula.
- Utiliza estratexias verbais e non verbais.
- Utiliza vocabulario e estruturas correctas.

COMPRENSIÓN ESCRITA

- Deduce o significado de palabras descoñecidas.
- Capta a idea principal.
- Localiza a información específica solicitada.

EXPRESIÓN ESCRITA

- Identifica a situación de comunicación e adecúa o texto a ela.
- Reproduce correctamente modelos lingüísticos.
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- Utiliza os coñecementos lingüísticos para correxir e mellorar os
textos.

10-  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Os alumnos/as que teñen o francés pendente do curso anterior
deberán  facer  un  traballo  continuado  ao  longo  de  todo  o  curso.  Ao
principio  do  curso  entregaráselle  traballo  en  forma  de  cuestionarios,
exercicios que deberán ir  facendo en cada trimestre.  Estes exercicios
deberán ser entregados antes das datas dos tres exames que teñen ao
longo do curso. As datas fíxaas Xefatura de Estudos, pero serán nos
meses de novembro, febreiro e maio.

Os alumnos terán a posibilidade de solucionar dúbidas na hora de
xefatura de departamento e nos recreos, previo aviso ou cita co profesor.

Considérase  condición  indispensable  que  os  alumnos/as
entreguen os traballos durante todo o curso xa que éstes vanlles axudar
na realización dos exames e reforzar así a súa aprendizaxe. No caso de
superar  a  1ª  e  a  2ª  avaliacións  do  curso  superior  o  alumno/a  pode
superar a materia pendente do curso anterior.

10.A)  CONTIDOS  ESIXIBLES  PARA  OS  ALUMNOS  CO
FRANCÉS PENDENTE DE 1ºESO

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. A
data.  A  idade.  Comprender,  pedir  e  dar  información  sobre
persoas,  comparar  estas  informacións.  Formación  do  plural
(diferencias  gráficas  e  fonéticas).  Determinantes  definidos  e
indefinidos. Presente do verbo Habiter. Adverbios de lugar: où,
d’où. Conectores: et, mais. Identificar obxectos e persoas. Da-
las  grazas.  Qu’est-ce  que  c’est?  Qui  est-ce?  C’est…
Comprender, pedir e dar información sobre as características
das  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.
Comprender, pedir e dar información sobre a localización das
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,
Faire,  Croire.  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,  Aller.  Adverbios  e
locucións de lugar. Vocabulario específico da aula. Os días da
semana. As estacións e os meses do ano. As partes do corpo.
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A  familia.  O  entorno  persoal.  O  clima.  Lugares  dun
pobo/ciudades, edificios.

10.B)  CONTIDOS  ESIXIBLES  PARA  OS  ALUMNOS  CO
FRANCÉS PENDENTE DE 2ºESO

O verbo Avoir en presente.  Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est?
C’est… pas de. Os verbos en –oir en presente. As preposicións
de lugar: à côté de, près de, devant… Jouer + a jeu / sport,
jouer de + instrument.Faire du + actividade. O verbo Aller en
presente.  Moi  aussi  /  moi  non  plus!  O  futur  proche.  Passé
Composé  con  Avoir  e  Être.  Os  participios  pasados.  Os
adxectivos posesivos. O futuro simple. Os artigos partitivos. A
cantidade.  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
cotidianas, as profesións, as tendas, a saude, os productos de
alimentación,  expresión  da  cantidade,  o  restaurante,  os
animais, os medios de transporte.

10.C)  CONTIDOS  ESIXIBLES  PARA  OS  ALUMNOS  CO
FRANCÉS PENDENTE DE 3º ESO

A  frase  interrogativa.  O  valor  gramatical  dos  acentos.  O
imperativo afirmativo e negativo. Verbos no presente (-er, -ir, -
oir,  -re, -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:
presente,  futuro próximo e futuro simple.  A negación:  passé
composé,  rien..ne,  personne…ne.  Si  ou  Oui.  Pronomes
relativos: qui, que,où. Comparativos e superlativos irregulares:
mieux, 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  indirecto:  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 cotidiana, as tarefas
domésticas, as sensacións, as partes do corpo, os xogos, as
actividades  de  ocio,  os  deportes,  a  expresión  do  tempo,  o
teléfono, os adverbios de cantidade, os inmobles. Fórmulas e
expresións.
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10.D)  CONTIDOS  ESIXIBLES  PARA  OS  ALUMNOS  CO
FRANCÉS PENDENTE DE 4º ESO

Expresar  a  interrogación:  Qui  est-ce?  C’est  un(e)…Il  /  Elle
est…Os adverbio: maneira, tempo, cantidade, lugar, negación.
Os adxectivos de cualificación. A sintaxe do nome: obxecto +
en / à. O imperativo na forma afirmativa e negativa + pronome
persoal. A causa: à cause de, parce que, puisque, comme. Os
pronomes demostrativos: celui-ci, celui-là, celui de / que… Os
pronomes interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
O presente de subxuntivo para expresar a obriga, o consello, a
dúbida, o sentimento… Pronomes relativos: qui, que, dont, où.
Os adxectivos posesivos. Os pronomes posesivos. Os verbos
de opinión + indicativo ou subxuntivo. O imperfecto e o passé
composé.  Pasado,  presente  e  futuro.  Expresións  do  tempo:
hier,  après-midi…  O  condicional:  formas  e  emprego.
Si+presente+futuro, si+imperfecto+condicional.  A duración: il y
a, depuis, il y a / ça fait… Os indefinidos: quelqu’un, quelques,
chacun,  chaque… O pluscuamperfecto.  O léxico relacionado
cos  temas  tratados:  profesións,  adverbios,  as  estacións,  a
familia,  as  compras,  as  festas,  a  ecoloxía,  as  emisións  de
televisión,  o  tempo,  os  deportes,  a  cidade,  os  animais,  as
sensacións.

10.E) CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O 1º CURSO
DE BACHARELATO

Facer apreciacións sobre algo. Escribir un artigo nun xornal.
Mercar  e  cambiar  roupa  e  accesorios.Describir  e  falar  dos
animais. Contar un acontecemento en pasado. Pedir un menú.
Preguntar  e pedir  precisións sobre un prato.  Falar dos seus
hábitos  alimentarios.  Falar  do  futuro.  Facer  suposicións.
Redactar  un  programa.  Falar  do  lugar  donde vive.  Describir
unha  vila.  Pedir  e  facer  un  servizo.  Expresa-la  tristeza.
Expresa-la exasperación. Dar consellos. Tranquilizar a alguén.
Dicir  as  vantaxes  e  os  inconvintes  de  algo.  Expresar  un
lamento. Expresa-la anguria. Describir un obxecto. Gramática:
De  ou  Des.  Os  pronomes  demostrativos.  A  negación.  Os
pronomes indefinidos.  As preposicións.  Situar  no  pasado.  O
imperfecto.  A  concordancia  do  participio  pasado  co  auxiliar
Avoir.  O  emprego  do  imperfecto  e  do  passé  composé.  Os
verbos –aindre, -eindre, -oindre en presente de indicativo. Os
pronomes relativos. O superlativo. A frase hipotética. O futuro.
Os  pronomes  interrogativos.  Os  pronomes  posesivos.  Os
adxectivos indefinidos. A formación dos adverbios de maneira.
O condicional presente. O subxuntivo presente. Os pronomes
indefinidos.  A  forma pasiva.  A  forma restrictiva.  O participio
presente. O pluscuamperfecto. O condicional pasado. Léxico: o
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mundo  do  traballo.  O  mundo  da  escola.  Incidentes  e
accidentes  diversos.  Transformación de persoas,  paisaxes e
obxectos. Os sentimentos e as súas manifestacións. O mundo
da cultura e dos medios de comunicación. Entorno e sociedade
do futuro. O corpo e as enfermidades. Animais. Accidentes e
catástrofes. Léxico do relato. Léxico administrativo.

10.F) CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O 2º CURSO
DO BACHARELATO

Xustificarse.  Consolar  a  alguén.  Expresar  un  xuizo  positivo.
Expresa-lo  entusiasmo.  Falar  da  desobediencia  e  das  súas
consecuencias.  Falar  da  circulación,  do  tráfico.  Expresar  a
indecisión e a indiferencia. Expresar a finalidade. Expresar a
súa  opinión.  Dar  os  momentos  esenciais  dunha  biografía.
Organizar  un  discurso  cronolóxicamente.  Informarse.  Facer
reproches a alguén. Expresar a desaprobación. Pedir e dar un
consello. Pedir axuda. Incitar a alguén a confiarse. Falar dos
conflictos. Expresar o medo, a ansiedade. Expresar a sorpresa.
Marcar  a  lóxica  dun  discurso.  Falar  da  saúde  e  da
enfermidade.  Falar  dos  exames  escolares.  Gramática:  Os
pronomes  relativos  compostos.  O  discurso  indirecto.  A
interrogación indirecta. A frase hipotética. O xerundio. A dobre
negación. As expresións de tempo. A proposición de finalidade.
A concesión. A proposición participio en participio presente. A
causa. A consecuencia. A proposición participio en participio
pasado.  Léxico:  Si  on  désobéit…on  est  puni!  A  circulación.
Política e cidadanía. Os dereitos do cidadán. A biografía. Os
conflictos: discutir e reconciliarse. A televisión e outros medios
de comunicación. Expresións para manifestar a desaprobación
ou facer reproches a alguén, Expresións para incitar a alguén a
confiarse e para pedir axuda. A saúde e a enfermidade. O fin
de curso escolar.

No caso dos alumnos/as  que teñan a materia  pendente  e que
cursen  a  lingua  francesa  no  curso  seguinte  seguirán  un  programa
específico  personalizado,  farase  un  traballo  semanal  de  repaso  da
materia  xa  dada  no  curso  anterior.  Traballarase  a  base de fichas de
resume da teoría e fichas prácticas para que dispoñan de exercicios de
fonética,  cadros  gramaticais,  sintaxe,  vocabulario,  tratamento  da
civilización e, en xeral, virá dado polas necesidades de cada alumno/a ao
longo do curso.

Terase unha atención personalizada que requira estar pendente
das carencias e dificultades que van xurdindo ao longo do proceso de
ensino/aprendizaxe.  Trataranse os temas que se estén traballando na
clase  reforzando  as  aprendizaxes,  ben  con  fichas,  con  textos  con
cuestionarios, tanto orais como escritos, axudándose e baseándose nos
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métodos “Léa et compagnie” da editorial Santillana e “Tous ensemble” da
editorial Vicens Vives para a ESO e o método “À vrai dire” da editorial
Vicens Vives para o Bacharelato e nos CD que os acompañan, tamén
haberá búsqueda de vocabulario para clasificar o léxico por temas.

Farase un seguimento dos traballos propostos e serán correxidos
na  clase  co  alumno/a  ou,  no  caso  dos  traballos  escritos,  como
redaccións, serán correxidos e avaliados posteriormente.

Valorarase  o  traballo  diario  e  o  esforzo  e  interese ademais  da
atención na clase e en todo o emprendido.

Os  obxectivos  perseguidos  con  este  programa  son,
fundamentalmente, reforzar o proceso de aprendizaxe de cada alumno/a
para  que  corrixa  erros,  se  autoavalíe  e  avance  na  adquisición  dos
coñecementos.

Con  este  seguimento  preténdese  alcanzar  unha  mellora  no
traballo do alumno/a para que se sinta apoiado, valorado e afianzado na
súa aprendizaxe. Farase o posible para que o alumno/a adquira máis
confianza en sí mesmo, tanto no plano oral como escrito.

En xeral, o alumno/a debe toma conciencia de que a aprendizaxe
dunha  lingua  faise  en  espiral  e  de  maneira  práctica,  cunha  reflexión
teórica. Todos os reforzos servirán para que os alumnos/as desenvolvan
as competencias clave e superen as dificultades no estudo e posta en
práctica da lingua francesa.

A  avaliación  da  materia  pendente  farase  cunha  primeira  proba
escrita no mes de novembro, segundo a materia da primeira avaliación
do curso anterior, é necesario ter unha cualificación mínima de 4 nesta
proba para tela aprobada e é obrigatorio aprobala. A segunda proba será
no mes de febreiro, segundo a materia da segunda e terceira avaliacións
do  curso  anterior.  No  caso  de  ter  aprobadas  estás  dúas  probas
considérase que o alumno/ten superada a materia pendente. No caso de
non ter superadas as probas de novembro e febreiro, o alumno/a deberá
facer unha terceira proba  no mes de maio, na que deberá examinarse
de toda a materia do curso pendente, si supera esta derradeira proba
terá superada a materia pendente.

As  cuestión  das  probas  de  pendentes  serán  sobre  gramática,
vocabulario,  expresión  e  comprensión  escrita,  comunicación  e
civilización. Non haberá proba de comprensión e expresión orais.

11-  AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS

A avaliación inicial proporciona información sobre a situación dun
grupo  de  alumnos/as  ao  comezo  do  proceso  de  ensino-aprendizaxe
axustando,  desde  o  principio,  a  actuación  educativa  ás  súas
posibilidades,  necesidades  e  intereses.  Os  obxectivos  da  avaliación
inicial  da  Lingua  Francesa  serán  analizar  o  nivel  de  adquisición  das
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diferentes  destrezas  comunicativas  de  cada  alumno/a,  definir  as
necesidades de cada alumno/a e do grupo e adoptar medidas educativas
e estratexias, tanto a nivel grupal como individual, que permitan atender
as necesidades detectadas.

Os procedimentos para facer a avaliación inicial terán en conta as
dificultades de aprendizaxe detectadas en comprensión oral e escrita e
en expresión oral e escrita segundo os resultados das probas e tests
realizados,  resolución  de  cuestionarios,  escoita  de  diálogos,  resumes
sinxelos,  redaccións e resposta a preguntas. No caso do curso de 1º
ESO, no que son debutantes na lingua, empregarase principalmente a
observación diaria na aula para poder facer a avaliación inicial, aínda que
se valorarán tamén datos sobre a civilización francófona.

Despois da aplicación dos instrumentos de avaliación, daranse a
coñecer  os resultados na sesión de avaliación conxunta co resto dos
profesores/as do curso para establecer unha serie de estratexias para a
superación de erros e ao seu correspondente reforzo. Individualmente
entregaráselles fichas de revisión relacionadas cas destrezas que non
teñen ben adquiridas. E colectivamente, farase un repaso xeral básico do
esencial  de  cursos anteriores  con traballos  que reforcen a  habilidade
comunicativa.  No  caso  de  1º  ESO,  sentaranse  as  bases  para  a
adquisición da lingua.

12-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade require unha atención o suficientemente
diversificada como para que cada alumno/a atope as condicións óptimas
para  desenrolar  co  éxito  a  súa  aprendizaxe.  Polo  tanto  flexibilizar  a
intervención pedagóxica é unha condición obrigada si se quere atender
adecuadamente  á  diversidade o  conxunto  de medidas  e  accións que
teñan  como  finalidade  adecuar  a  resposta  educativa  ás  diferentes
características  e  necesidades,  ritmo  e  estilos  de  aprendizaxe,
motivacións,  intereses  e  situacións  sociais  e  culturais  de  todo  o
alumnado. As medidas de atención á diversidade rexiranse polo recollido
na Plan de Atención á Diversidade do centro e na lexislación vixente,
indo sempre do ordinario ao extraordinario e podendo ser modificadas
froito da avaliación continuada das mesmas.

Dentro do Departamento de Francés facemos as seguintes concrecións:

- Programa de Mellora da Aprendizaxe. Somos responsables do
ámbito da 2ª Lingua Estranxeira dos tres primeiros cursos da
ESO.

- Reforzos  educativos  e  adaptacións  curriculares.
Estableceranse  os  que  sexan  necesarios  partindo  da
avaliación  inicial  e  a  avaliación  continua  e  contando  co
asesoramento do Departamento de Orientación.

- Apoios por parte do profesorado e/ou afíns. O profesorado con
disponibilidade horaria realizará apoios nos cursos de 1º e 2º
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ESO.  Estos  apoios  desenvolveranse  inicialmente  dentro  da
aula  ordinaria.  Será posible  realizalos fóra da aula  ordinaria
previa  valoración  en  colaboración  co  Departamento  de
Orientación.

- Programas  específicos  personalizados  para  alumnado
repetidor.

- Programa  de  reforzo  para  alumnado  exento  da  2ª  Lingua
Estranxeira. Desenvólvese en 1º e 2º ESO cunha carga horaria
de 1 hora semanal. A relación do alumnado que é obxecto de
medidas de atención á diversidade recolleranse nas actas de
departamento.

- A diversidade de aprendizaxe do alumnado queda reflexada
nas diferenzas que presentan os alumnos/as en canto a:

- Ós seus coñecementos previos.
- As súas ideas e representacións respecto do francés.
- Os seus intereses e expectativas.
- As súas aptitudes.
- Os seus distintos ritmos de aprendizaxe.
- Os seus diferentes estilos de aprendizaxe.

O Seminario ten previsto que todos os alumnos adquiran un nivel
de coñecementos e destrezas mínimos ó final de cada etapa, procurando
dar  as  oportunidades  e  os  medios  necesarios  para  compensar  os
elementos e destrezas non adquiridos no seu momento. Ö mesmo tempo
temos  previstos  novos  materiais  para  satisfacer  as  necesidades  de
ampliación  de  aqueles  alumnos/as  que  acaden  máis  rápidamente  os
obxectivos fixados.

13-  PROCEDEMENTOS  PARA  ACREDITAR  AO  ALUMNADO  OS
COÑECEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINADAS MATERIAS
DO BACHARELATO.

No  caso  do  1º  curso  do  Bacharelato  os  alumnos  poden  ser
debutantes, principiantes na lingua, non ter coñecementos adquiridos na
lingua  francesa.  Noutros  casos  os  alumnos/as  poden  ter  algún
coñecementos básicos da lingua e tamén pode darse o caso de alumnos
que estudaron a lingua francesa durante toda a ESO.

Debido a todas estas posibilidades que o profesor  pode atopar
farase un repaso dospuntos gramaticais, léxicos, morfosintácticos e de
civilización na 1ª avaliación, tendo en conta o tratamento da diversidade
do  alumnado  con  respecto  aos  diferentes  ritmos  de  aprendizaxe  que
desenrola  cada  alumno/a  na  aula.  Intentarase  orientar  o  traballo  en
función da diversidade de formas de aprendizaxe que se poden dar entre
os alumnos/as.

Os  obxectivos  fundamentais  permitirán  proporcionar  aos
estudantes  formación  e  madurez  intelectual  tanto  intelectual  como
humana. Deberán adquirir coñecementos e habilidades que lles permitan
desenrolar  función  sociais  e  incorporarse  á  vida  activa  con
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responsabilidade  e  competencia.  Outro  obxectivo  é  capacitar  aos
alumnos para acceder á educación superior.

No  2º  curso  do  Bacharelato  os  alumnos/as  xa  teñen  uns
coñecementos medios da lingua e búscase unha verdadeira autonomía
no empleo da lingua así como un enriquecemento dos coñecementos
socioculturais,  obxectivos  previstos  para  este nivel  de aprendizaxe.  O
emprego metódico de documentos auténticos que serven de soporte a
actividades  de  comunicación  é  esencial  si  un  quere  alcanzar  os
obxectivos  de  autonomía  e  de  competencia  nos  intercambios
comunicativos,  así como a base teórica necesaria para comprender o
esencial  do funcionamento da lingua francesa, nun cadro sociocultural
dinámico e actualizado.

Os documentos que serven de base á realización das diferentes
actividades son os documentos extraídos dos medios de comunicación e
de  publicacións  sociolóxicas.  Entrevistas  realizadas  nos  medios  de
comunicación a personaxes do mundo cultural francófono. Extractos de
novelas, ensaios, poesías e cancións de autores francófonos.

As  dificultades  lexicales  ou  morfosintácticas  e  informacións
socioculturais necesarias deben asegurar unha reflexión positiva sobre a
progresión dos contidos lingüísticos así como a autonomía do alumno/a
na  comprensión  dos  textos.  O  traballo  sistemático  sobre  os  contidos
morfosintácticos e lexicais farase no caderno de exercicios, para reforzar
os coñecementos gramaticais do alumnos/a.

14-  ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Partimos  do  convencimento  de  que  os  elementos  transversais
deben  impregnar  a  actividade  docente  e  estar  presentes  na  aula  de
forma  permanente,  xa  que  dan  unha  visión  global  interrelacionando
múltiples  aspectos  do  mundo  en  que  vivimos.  En  tódolos  cursos
abordarase:

Educación para a convivencia.  Persegue e concreta unha parte
importante  dos  obxectivos  de  educación  moral  e  cívica
presente no currículo. Pretende educar para a convivencia no
pluralismo mediante:

- O respecto á autonomía dos outros.
- O diálogo como forma de solventar as diferenzas.

Educación  para  a  saúde.Parte  dun  concepto  integral  da  saúde
como benestar físico e mental, individual, social e medioambiental.

Tres obxectivos:

- Adquirir un coñecemento progresivo dos corpo, das principais
anomalías e enfermidades e o modo de previlas ou curalas.
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- Desenrolar  hábitos  de  saúde:  hixiene  corporal  e  mental,
alimentación correcta, prevención de accidentes.

- Fomentar  o  deporte  practicado  razoablemente,  como
divertimento,  como  actividade  de  grupo,  pero  tamén  como
instrumento  preventivo  ou  de  curación  para  a  loita  contra
certas enfermidades tanto físicas como mentais.

Educación  para  a  paz.  Educación  para  a  comprensión
internacional,  o  desarme,  a  non  violencia,  o  desenrolo  e  a
colaboración. Pero sobre tódalas cousas a  defensa dos dereitos
do home e a liberdade tanto do individuo como das colectividades:

- Fomentar o espíritu crítico.
- Educar  para  a  acción  e  para  a  loita  contra  as  inxustizas.

Evocación de figuras e organismos comprometidos ca defensa
dos dereitos do home que deben xerar estados de conciencia.

- Entrenarse para a solución dialogada dos conflictos no ámbito
escolar. Practicar a solidariedade no noso entorno.

Educación do consumidor. Plantexa varios obxectivos:

- Adquirir  esquemas  de  decisión  que  consideren  todas  as
alternativas  e  os  efectos  individuais,  sociais,  económicos  e
medioambientais.

- Desenrolar un coñecemento dos mecanismos de mercado, así
como  dos  dereitos  do  consumidor  e  as  formas  de  facelos
efectivos.

- Crear  unha  conciencia  de  consumidor  responsable  ante  o
consumismo e a publicidade.

Educación non sexista. A educación para a igualdade plantéxase
pola  necesidade  de  crear  desde  a  escola  unha  dinámica
correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos:

- Desenrolar  a  autoestima  das  mulleres,  fomentar  a  súa
preparación  para  así  asegurar  a  súa  futura  liberdade  nas
decisións da vida e a repulsa total ante os malos tratos, tanto
físicos  como  psíquicos  que,  sobre  todo  no  fogar,  reciben
algunas  mulleres  porque  algúns  homes  cren  que  son  un
obxecto da súa propiedade sobre o que eles deciden ó seu
antoxo.

- Analizar críticamente a realidade e correxir prexuizos sexistas
e as súas manifestacións na linguaxe, a publicidade, os xogos,
as profesións, etc.

- Consolidar hábitos non discriminatorios.

Educación ambiental. Obxectivos:

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha
comprensión dos principais problemas ambientais.

- Desenrolar  conciencia  de  responsabilidade  respecto  do
medioambiente global.
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- Desenrolar capacidades e técnicas de relación co medio sen
contribuir ao seu deterioro.

Educación  sexual.  Plantéxase  como  unha  esixencia  natural  da
formación integral da persoa. Os obxectivos fundamentais son
os seguintes:

- Adquirir información suficiente sobre: anatomía e fisioloxía de
ámbolos  dous  sexos;  maduración  sexual;  reproducción
humana; prevención de embarazos; enfermidades venéreas e
da  transmisión  sexual;  manifestacións  diversas  da
sexualidade,etc.

- Consolidar actitudes básicas: naturalidade no tratamento dos
temas  sexuais;  hábitos  de  hixiene;  relación  espontánea  e
natural  con  urólogos  e  xinecólogos;  respecto  ás  diferentes
manifestacións da sexualidade.

- Elaborar criterios para xuizos morais sobre delitos sexuais, a
prostitución,  a  utilización  dos  sexos  na  publicidade,  a
pornografía, etc.

Educación vial. Tres obxectivos fundamentais:

- Sensibilizar ó alumnado sobre o perigo dos accidentes e as
súas consecuencias, en moitos casos irreversibles.

- Outros problemas de circulación, comportamentos civilizados,
pacientes e de colaboración.

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial responsables
como peatóns e como usuarios de vehículos.

Educación para Europa. Obxectivos:

- Coñecemento, preservación e respecto da propia idiosincrasia
cultural como elemento diferenciador e enriquecedor da nova
Europa  na  que  o  respecto  por  tódalas  culturas  e  o  seu
coñecemento axudará a construír un mundo máis comprensivo
e  tolerante  aínda  conservando  as  diferenzas  que  sempre
deben achegar ás persoas e nunca separalas.

- Adquirir  unha  cultura  en  xeografía,  historia,  linguas  e
institucións europeas.

- Desenrolar a conciencia de identidade europea e a asunción
progresiva da cidadanía europea nos seus valores, dereitos e
obrigas.

- Preparar para unha educación cívica, tecnolóxica e profesional
entre todos os europeos.

Educación multicultural.

A educación intercultural ven dada pola convivencia de diferentes
culturas  e  é  fundamental  a  causa  dos  brotes  de  racismo e
xenofobia observados ante a crecente presenza entre nós de
inmigrantes  racial  e  culturalmente  diferentes.  Algúns  dos
obxectivos son os seguintes:
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- Despertar o interese por coñecer outras culturas diferentes cas
súas crenzas, institucións e costumes. Comparalas cas nosas
e aceptalas como quixéramos que nos aceptaran a nós.

- Desenrolar  actitudes de respecto e colaboración con grupos
culturalmente minoritarios e fomentar a necesidade de axudar
á súa integración.

15-  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR ( Ver Plan
Lector)

Para  acadar  o  obxectivo  de  que  os  alumnos  lean  de  forma
comprensiva,  e  cada vez cun maior  grao de autonomía,  traballaranse
textos  adecuados  ás  súas  capacidades  e  intereses,  en  cada  curso
haberá referencias continuas a diferentes libros.

En 1º de ESO deberán ler un libro como lectura obrigatoria:  Un
étrange voisin de Claire Miquel, da editorial Santillana. Ó longo de todo o
libro de texto hai exercicios que teñen que ver ca lectura: “Une rue de
Paris”, “Images e couleurs de France”, “Les Français et leurs animaux de
compagnie”, “Des fêtes pour les parents et les grands-parents”, “Noël”,
“Le jour de An”, “La galette des Rois”, “Les Français et le sport”, “Histoire
de sport”,  “Lieux et monuments de Paris”, “Histoire du métro parisien”,
“Dans un collège en France”, “Le système scolaire français”, “La fête de
Pâques en France”, “Le carnaval en France”, “Des portails célèbres” et “
Des  personnages  de  la  BD  francophone”.  Hai  exercicios  con  ocos,
cuestionarios,  verdadeiro  e  falso,  xogos  e  unha  serie  de  actividades
sobre a comprensión de diferentes leccións.

En 2º de ESO no libro de texto hai fragmentos de cartas, retahílas,
cancións,  invitacións,  mensaxes  electrónicas  e  textos  variados:  “Un
après-midi  au  centre  comercial  les  Mouettes”,  “Un  peu  de  sport  et
quelques loisirs”,  “La France gourmande”,  “Planète jeunes”,  “Le lèche-
vitrine”, “Un déjeuner chez mamie”, “Oreste est malade”, “Chez Animalis”,
“Une boum à Noël”, “Des fêtes por tout le monde”, “Un super voyage de
fin d’année”, “À table”.  Lerán tamén un libro de lectura obrigatoria:  Avis
de recherche de Aline Mariage, da editorial Santillana.

En  3º  de  ESO  inclúense  descripcións,  narracións,  bandas
deseñadas  e  leranse  textos  variados:  “Météo  et  petit-déjeuner”,  “La
Saint-Valentin”,  “Des  amis  célèbres”,  “Les  services  de  urgence  et  de
sécurité en France”,  “Des métiers por amateurs de sensations fortes”,
“Paysages  de  la  francophonie”,  “Madagascar:  des  paysages,  des
animaux et des plantes à protéger”, “La France d’outre-mer”, “Les Antilles
francophones”,  “Le Nord de la  France et  la  Belgique”,  “Le voyage en
ballon (d’après Guy de Maupassant), “Le Sud de la France”, “Jean de
l’Ours (conte et légende des Pyrénées)”, “La Fête de la Musique”, “Des
attractions dans l’Ouest de la France”. O libro de lectura obrigatoria é: On
a volé Mona Lisa de Cécile Talguen, da editorial Santillana.
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En 4º  de  ESO ó longo de libro relátanse diferentes  viaxes por
distintos  lugares  da  francofonía  e  faise  referencia  a  motivos  culturais
como costumes,  gastronomía,  formas de vida.  Hai  artigos  referidos á
xeografía,  historia,  monumentos  e  civilización  en  xeral:  “Personnages
historiques-Personnages  d’aujourd’hui”,  “La  Bretagne”,  “Le  cinéma,
quelle  passion!”,  “Cap  sur  le  Québec”,  “Petit  tour  de  la  cuisine
francophone”, “Trois villes européennes”. O libro de lectura obrigatoria é:
Drame au  camping de  la  mer  bleue de  Annette  Maxime,  da  editorial
Pearson Longman.

En 1º de Bacharelato proporánse ler os libros : Des traces dans la
neige,  Poursuite  dans Paris,  Tristan et  Iseut e  Au Lis  des Vallées da
editorial Vicens Vives. Ao longo de todo a libro hai artigos, fragmentos de
publicidade, cartas, mensaxes, aportacións de xeografía, gastronomía e
civilización en xeral: “On fait des soldes”, “Mode: la relève est assurée!”,
“Nos  amies  les  bêtes”,  “Aix-en-Provence”,  “Sous  les  palmiers…”,  “La
Martinique”, “Techniques et progrès”.

En 2º de Bacharelato proporánse ler os libros:  Enquête à Saint-
Malo,  Le  Comte  Montecristo,  Perceval ,  Les  Misérables da  editorial
Vicens  Vives.  En  todo  o  libro  poderanse  ler  entrevistas,  tests,
descripcións,  narracións,  cartas,  mensaxes  electrónicas,  anuncios,
noticias,  sucesos,  instruccións,  diálogos,  manuais,  carteis,  bandas
deseñadas, relatos, fragmentos de obras de teatro, cancións, poemas…
que serán traballados na clase:  “En route”,  “Contre les bouchons…on
peut faire quelque chose”, “On célèbre l’abolition de l’esclavage”, “Victor
Shoelcher: la prise de conscience et l’engagement”, “Les journées de la
mémoire…”,  “Parents-ados,  des  réponses  à  vos  questions”,  “Les
Français et la télé”, “Quelques conseils pour mieux gérer la fin de l’année
scolaire”, “Vacances en France”.

16-   ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TIC (Ver Plan TIC)

Nos cursos da ESO farase un traballo interactivo por medio da
pizarra dixital e os ordenadores portátiles de que dispoñen os alumnos.
Ademais en cada clase temos a posibilidade de consultar Internet por
medio do ordenador que hai instalado en cada unha delas.

Nos  libros  da  ESO  inclúense  direccións  de  Internet.  Algunhas
propoñen a visita a un sitio francófono cuidadosamente seleccionado e
outras  envían a  páxinas web.  Inténtase abrir  unha vía  ao  exterior  da
clase. Facilitar o acceso á realidade francesa e a novos coñecementos.
As novas tecnoloxías permiten non sólo a búsqueda de información nas
dirección  seleccionadas,  senón  que  ofrece  tamén  a  posibilidade  de
comunicación real e motivadora con outros xóvenes, con outras clases
de francés do país e doutros países.

A aula tamén pode rentabilizarse co fin de facilitar a actualización
activa  da  lingua.  Determinadas  aulas  permiten  a  diversificación  do
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espazo  (zona  de  ordenador,  zona  de  biblioteca,  pizarra  dixital)
aproveitarase cada unha delas co fin de ampliar os coñecementos.

17- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA (Ver
Plan de Convivencia)

Mediante o plan de convivencia trátase de mellorar a convivencia
entre o alumnado e o profesorado e tamén de promover a relación de
igualdade  entre  mulleres  e  homes.  Desenvolver  unha  intervención
preventiva  como  medio  para  conseguir  un  bo  clima  de  convivencia,
fomentando a acción titorial como instrumento. Resolver os conflictos que
se  orixinan  de  maneira  formativa  (mediación,  negociación),  como  un
mecanismo orientado ó logro dunha educación para a paz e a tolerancia.
Proceder  ante  os  problemas  de  conduta  seguindo  uns  principios  de
actuación  coherentes,  que  orienten  as  intervencións  de  tódolos
profesores,  evitando  contradiccións  que  confundan  ó  alumnado.
Favorecer a participación efectiva das familias nas actividades do centro
colaborando co profesorado na educación dos seus fillos e implicándose
na transmisión ós mesmos de valores favorecedores da convivencia, na
propia familia, no centro e na sociedade.

Aprender outro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas
da vida cotiá, ó tempo que se compara a realidade estranxeira ca propia.
Algunhas propostas para conseguir unha boa convivencia, sen prexuizo
de  amplialas  dependendo  da  actualidade  e  das  necesidades  do
momento, serán as seguintes:

Educación para a convivencia:

Fórmulas  de  cortesía,  relación  entre  alumnos  e  profesores,
respecto  polos  demais,  a  familia,  o  traballo  vontario,  a
pluralidade  de  culturas  que  cohabitan  en  Francia,
recoñecemento  dos  países  (antigas  colonias  francesas)  nos
que  se  fala  francés  como  segunda  lingua  oficial.  En  clase:
diálogo, tolerancia, senso do humor, cooperación.

Educación para a saúde:

Deportes e vacacións, a música, a vida ó aire libre, a protección
da natureza, unha alimentación equilibrada.

Educación para a paz:

Respecto  e  tolerancia  cara  á  diferenza.  Recoñecemento  dos
dereitos do home. Convivencia do grupo na aula.

Educación do consumidor:

Defensa  dos  dereitos  do  consumidor.  Atractivos  dos  slogans,
linguaxe subliminal na publicidade.

Educación non sexista:
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Homes e mulleres no mundo do traballo, héroes e heroínas. Na
clase, rechazo de calquera prexuizo sexista.

Educación ambiental:

Importancia  da  natureza  por  sí  mesma  e  como  elemento
fundamental do noso ocio, defensa do medioambiente e dos
animais.

Educación vial:

A educación vial como asignatura escolar, comportamento como
peatóns e como usuarios de vehículos, respecto ós demais e
responsabilidade.

Educación para Europa:

O feito de coñecer outro país europeo e os seus costumes xa é
educar  para  Europa.  As festas  e  o  calendario,  símbolos  da
Unión Europea, cultura xeral, símbolos de Francia, francofonía.

Educación multicultural:

Linguas  estranxeiras,  palabras  internacionais,  préstamos
culinarios  e  lingüísticos,  productos  e  personaxes  do  mundo
francófono, celebridades mundiais, sistema escolar en Francia
e  outros  países,  desigualdade  de  oportunidades,  turismo,
cursos  de  idiomas  no  estranxeiro,  visión  global  do  mundo
(razas, horarios…).

18-  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE IGUALDADE (Ver
Plan de Igualdade)

No  Departamento  de  Francés  propoñémonos  como  obxectivo
fundamental nas relacións entre profesorado e alumnado e, en todas as
clases, que o respecto sexa un valor permanente. Respecto a un mesmo
e aos demais, respecto da identidade persoal, das diferenzas de cada un
e que éstas sexan vistas como algo que nos enriquece. Respecto das
opinións dos demais, que son tan válidas como as nosas e que nos fan
ser  mellores  e  máis  completos. 

 E unido ao respecto outro valor que nos parece fundamental é a
tolerancia,  que  fai  que  abramos  as  nosas  mentalidades  e  sexamos
capaces de convivir en paz. O respecto de diversidade permite que cada
un poida ser como é e que os demais saiban valoralo, que cada un teña
un lugar na clase e poida ser atendido segundo as súas singularidades.

Partimos de que todos somos iguais dentro das nosas diferenzas.
A igualdade  dos sexos reflíctese  en todas  as  tarefas  e  na confianza
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igualitaria  en  todos  os  alumnos  e  alumnas,  sen  facer  diferenzas  por
razón  de  sexo,  raza,  relixión,  capacidade,  físico  ou  doutro  tipo.

Todo  isto  fai  que  se  teña  que  desenrolar  especialmente  a
intelixencia emocional e a empatía para poñerse no lugar dos demais,
para escoitalos e tentar comprendelos, aínda que ás veces sexa difícil.

Outro  valor  que  tenta  igualarnos  a  todos  e  a  todas  é  a
cooperación, a participación e a implicación nas tarefas e en todas as
situacións da convivencia. Vai de seu que a cortesía e a gratitude deben
impregnar as relacións humanas no ambito escolar e na vida, en xeral.
Todo isto fará que nos sintamos mellores e queiramos estar cos demais.

Este curso participouse no Instituto no proxecto Erasmus contra os
Extremismos no curso de 2ºESO. O meu grupo traballou especialmente
as emocións, os valores que fan posible a convivencia, a erradicación
dos prexuizos, a valoración dos diferentes puntos de vista, a igualdade
dos  dereitos  e  responsabilidades.  Todo  isto  foi  traballado  con  moito
entusiasmo polo alumnado e resultou moi gratificante e enriquecedor. O
feito de romper prexuizos, formas de pensar e actuar prefixados fai que
teñamos que abrir a mente e modificar as nosas actitudes cos demais.
Así podemos ver que todos e todas somos iguais ainda que sexamos
diferentes e que iso nos fai máis fortes e máis humanos e humanas.

19-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES (Ver
Plan Anual de AACCEE)

   Como  actividade  extraescolar  farase,  si  se  pode  e  non  é
excesivamente caro para o alumnado, unha saída ao teatro. Hai varias
propostas para ver Les Misérables  ou Quasimodo que son interesantes,
pero non hai nada confirmado.

Tamén irase, se hai ocasión, a algún recital de poesía francesa, como se
foi hai uns anos.

Sería  atrínte  asistir  a  algún  concertó  de  música  francesa,  se  hai
posibilidade, farase.

Estas actividades estarán destinadas a tódolos alumnos de francés.

20- REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.

O profesorado debe avaliar os procesos de ensino e a práctica
docente. Unha avaliación con criterios obxectivos axudará a mellorar na
aplicación da metodoloxía e a práctica docente, o que actuará a favor do
traballo do profesorado na aula, e do seu labor titorial. Un traballo ben
feito e con profesionalidade redunda nos bos resultados do alumnado,
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quen  respecta  ao  profesor  ou  profesora  como  persoa  que  axuda  a
mellorar  na  súa  formación,  con esixencia,  dedicación  e  interese  pero
tamén con proximidade e comprensión. Esta avaliación pode abarcar os
seguintes aspectos que poden ser avaliados polo departamento:

- Relación  das  probas  iniciais  de  diagnóstico  realizadas  aos
alumnos.

- Valoración do resultado xeral do seguimento da programación.
- Valoración  do  grao  de  satisfacción  do  profesorado  polos

obxectivos acadados polos alumnos.
- Valoración  do  grao  de  eficacia  e  rapidez  de  entrega  das

correccións e cualificacións de actividades, así como dos seus
comentarios ao alumnado.

- Valoración  da  eficacia  dos  criterios  e  instrumentos  de
avaliación aplicados.

- Informe  dos  resultados  obtidos  nas  actividades  de
recuperación e afondamento.

- Descrición e valoración das actividades desenvolvidas para o
fomento da lectura e a comprensión lectora.

- Descrición e valoración das actividades desenvolvidas cas TIC
na aula.

- Descrición  e  valoración  das  actividades  complementarias  e
extraescolares desenvolvidas cos alumnos.

- Descrición  e  valoración  da  realización  de  proxectos  e
intercambios pedagóxicos internacionais.

- Número de reunións realizadas no departamento.
- Descrición  e  valoración  das  actividades  de  investigación

educativa e de perfeccionamento do profesorado, promovidas
no departamento.

- Descrición  e  valoración  das  actividades  promovidas  polo
departamento para renovar a metodoloxía didáctica.

- Relación  das  necesidades  de  perfeccionamento  detectadas
polo profesorado e que se pensan propoñer ou solicitar para o
próximo curso.

Ó longo de todo o curso farase unha avaliación da función
docente mediante a cal avaliarase se os obxectivos, contidos e
criterios de avaliación adecúanse ás características e necesidades
dos alumnos e alumnas. Tamén de si se lograron os obxectivos de
área  previstos,  si  se  impartiron  os  contidos  recollidos  na
programación e si os procedementos de avaliación do alumnado
necesitan ser modificados. 

Ademais,  dentro  da  organización  e  coordinación  co
profesorado  si  se  levaron  a  cabo  reunións  de  coordinación  do
profesorado de cada curso cos dos cursos anteriores. Valorarase
si  as  medidas  de  atención  á  diversidade  foron  apropiadas.
Dependendo do resultado desta avaliación modificarase ou non o
contido da progrmación para o curso seguinte.
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INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO: (De 1 a 4)

1- O  nivel  de  dificultade  foi  adecuado  ás  características  do
alumnado.

2- Conseguiuse  crear  un  conflicto  cognitivo  que  favoreceu  a
aprendizaxe.

3- Conseguiuse  motivar  para  lograr  a  actividade  intelectual  e
física do alumnado.

4- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5- Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do

alumnado.
6- Mantívose  un  contacto  periódico  coa  familia  por  parte  do

profesorado.
7- Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender

ao alumnado con NEAE.
8- Adoptáronse  as  medidas  organizativas  adecuadas  para

atender ao alumnado con NEAE.
9- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
10-Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
11-Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado

dentro do grupo.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE (Valoraranse
de 1 a 4)

1- Como  norma  xeral,  fanse  explicacións  xerais  para  todo  o
alumnado.

2- Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións  individualizadas
que precisa.

3- Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos

temas a tratar.
5- Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do

alumnado con NEAE.
6- Combínase o traballo individual e en equipo.
7- Poténcianse estratexias metodolóxicas en función dos temas a

tratar.
8- Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de

comprensión oral e escrita.
9- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.
10-Préstase  atención  aos  elementos  transversais  vinculados  a

cada estándar.
11- Ofrécense  ao  alumnado  de  forma  rápida  os  resultados  de

probas / traballos, etc.
12- Analízanse  e  coméntanse  co  alumnado  os  aspectos  máis

significativos  derivados  da  corrección  das  probas,  traballos,
etc.
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13- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar
os seus acertos e erros.

14- Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e
orientación.

15-Adecuación,  logo  da  súa  aplicación,  das  ACIS  propostas  e
aprobadas.

16-As medidas de apoio, reforzo, etc, están claramente vinculadas
aos estándares.

17- Avalíase  a  eficacia  dos  programas  de  apoio,  reforzo,
recuperación, ampliación. 

INDICADORES PARA A REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN
DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1- Adecuación  do  deseño  das  unidades  didácticas,  temas  ou
proxectos a partir dos elementos do currículo.

2- Adecuación  da  secuenciación  e  da  temporalización  das
unidades didácticas, temas, proxectos.

3- O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á
secuenciación e á temporalización previstas.

4- Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha
das unidades, temas ou proxectos.

5- Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada
estándar.

6- Asignación  a  cada  estándar  do  peso  correspondente  na
cualificación.

7- Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para
a súa avaliación.

8- Asociación  de  cada  estándar  cos  elementos  tranversais  a
desenvolver.

9- Fixación  dunha  estratexia  metodolóxica  común  para  todo  o
departamento.

10-Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11-Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12-Adecuación do libro de texto.
13- Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as

consecuencias da proba.
14- Adecuación da proba de avaliación inicial,  elaborada a partir

dos estándares.
15-Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación

continua, probas, traballos, etc.
16- Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun

exame e dunha avaliación.
17- Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.
18-Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  avaliación

extraordinaria.
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19- Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de
materias pendentes.

20- Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas
materias pendentes.

21-Adecuación  dos  exames,  tendo  en  conta  o  valor  de  cada
estándar.

22-Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado
con NEAE.

23- Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e
extraescolares previstas.

24- Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre
criterios de avaliación, estándares e instrumentos.

25- Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre
os criterios de promoción.

26- Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao
longo do curso.

27-Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
28-Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.
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