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Debido á situación extraordinaria que estamos a vivir na comunidade educativa
imos modificar diversos aspectos da programación didáctica para este curso
2019-2020.

1- COMPETENCIAS:

As competencias que se van ter en conta de maneira especial serán:

- A competencia en comunicación lingüística xa que 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.

- A  competencia de aprender a aprender.  A reflexión sobre a propia
aprendizaxe para que cada alumno ou alumna identifique cómo aprende
mellor e qué estratexias os fan máis eficaces na comunicación. Sobre
todo nesta situación que vivimos a autonomía é fundamental, isto supón
tamén  o  desenrolo  da  competencia  en  iniciativa  e  espírito
emprendedor xa  que os  alumnos  e  alumnas  deben  guiar  a  propia
aprendizaxe  cara  a  novas  maneiras  de  traballo  e  solucionar  os
problemas que lles vaian xurdindo.

- A  competencia dixital  faise esencial nunha lingua estranxeira xa que
facilita  a  comunicación  por  medio  do  correo  electrónico,  o  uso  da
Internet  e outras moitas plataformas, especialmente para ter contacto
con xóvenes doutros países francófonos, xa que crea contextos reais e
permite o desenrolo da comunicación, que é o fin desta materia.

- A  competencia social e cidadá desenrolarase na lingua francesa de
maneira  moi  notoria  xa  que  as  linguas  serven  ós  falantes  para
comunicarse  socialmente  e  tamén como vehículo  de comunicación  e
transmisión cultural que debe traducirse na escola tanto na capacidade
como no interese por coñecer outra cultura e por relacionarse con outras
persoas, falantes ou aprendices desa lingua.

- Así  mesmo  toda  lingua  estranxeira  contribúe  ó  desenrolo  da
competencia  en  conciencia  e  expresións  culturais por  medio  do
achegamento de rasgos característicos da cultura e as manifestacións
artísticas propias da lingua e dos países nos que se fala, especialmente
si  se  propicia  a  expresión  de  opinións,  gustos  e  emocións  ante  a
diversidade cultural e mediante a realización de tarefas que conleven a
análise  dalgunhas  formas  da  devandita  diversidade  cultural  e
desenvolven a creatividade do alumnado.
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2- APRENDIZAXES:

As aprendizaxes esenciais para cada curso serán as seguintes:

1º ESO:

- Comprensión de preguntas básicas sobre asuntos personais.  Faranse
microdiálogos  sobre  o  nome,  idade,  dirección,  etc.,  para  a  súa
comprensión.

- Elaboración de frases e expresións habituais. Farase unha interpretación
de expresións e frases habituais na aula a través das novas tecnoloxías.

- Comprensión de documentos auténticos,  pausados e ben articulados.
Escoitaranse diferentes textos orais sinxelos.

- Realización de conversas sobre temas familiares. Farase un traballo de
diferentes conversas de temas habituais.

- Uso da lingua francesa con actitude positiva. Fomentarase o intercambio
positivo de mensaxes breves que faciliten a comunicación de maneira
gratificante, vendo as posibilidades comunicativas de que se dispoñen.

- Relación  de  diferentes  recursos  para  a  lectura:  as  imaxes,  títulos  e
información visual. Faranse lecturas recurrindo a estratexias de lectura
que as faciliten.

- Comprensión de textos variados e sinxelos en varios soportes. Farase
traballo sobre diferentes textos con apoio visual e sobre os seus gustos.

- Aplicación  de  estratexias  para  producir  textos  (planificación,
finalidade…).  Elaborarán  una  receita  ou  un  resumo  sobre  os
monumentos de París, por exemplo.

- Cumprimentación  de  documentos  para  cubrir  información  persoal.
Cubrirán un cuestionario sobre datos personais e gustos.

- Escritura de textos variados e  sinxelos.  Escribirán postais,  tarxetas e
mensaxes con motivos diversos.

- Elaboración de textos  curtos ordeados e  correctos.  Realizarán textos
sobre a descripción dunha cidade que queremos visitar: París.

- Discriminación de fonemas e sons. Escolla selectiva de diferentes sons
e fonemas por medios dixitais.

- Utilización  de  convencións  orais  e  escritas.  Emprego  de  saúdos  e
despedidas, fórmulas de tratamento…

- Utilización  correcta  das  estruturas  sintáctico-  discursivas.  Realización
dunha comprensión detallada das tarefas solicitadas.

- Utilización do léxico e as funcións comunicativas axeitadas. Elaboración
de proxectos colaborativos nos que se empregan todas as linguas que
coñece.
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2º ESO:

- Comprensión de preguntas sinxelas sobre a súa identificación. Traballo
con  diálogos  breves  que  poñan  de  releve  a  súa  capacidade  de
comprensión.

- Comprensión de frases sinxelas e de consignas de aula. Elaboración de
tarefas seguindo instruccións e consignas de aula.

- Comprensión  de  textos  orais  procedentes  de  medios  audiovisuais.
Escoita de diferentes textos  con cuestionarios sobre a comprensión. 

- Comprensión de información básica de conversas variadas. Elaboración
de conversas sobre temas do seu interese.

- Fomento dunha actitude positiva  cara ao francés.  Participación activa
nas  actividades  expresando  a  ledicia  de  poder  comunicar  na  lingua
francesa.

- Emprego  espontáneo  de  formas  de  cortesía  intentando  facerse
entender.  Participación  activa  en  diálogos  para  entender  e  facerse
entender.

- Desenvoltura en situación habituais de transaccións sinxelas. Búsqueda
e elaboración de información sobre as actividades máis comúns.

- Participación  en  conversas  básicas  con  alguna  finalidade  práctica.
Faranse ofrecementos ou pediranse indicacións para ir a un lugar.

- Presentación  e  obtención  de  información  básica.  Participación  en
conversas  nas  que  solicitará  colaboración  para  entender  e  facerse
entender.

- Comprensión  de  textos  do  seu  interese.  Lectura  e  análise  de  textos
variados do seu gusto.

- Comprensión  de  consignas,  prohibicións,  obrigas  e  avisos  básicos.
Análise de textos variados sobre consignas básicas e predicibles.

- Comprensión de correspondencia persoal breve. Presentación de varias
cartas ou mensaxes para a súa comprensión.

- Comprensión de textos informáticos.  Presentación e análise de textos
sobre hábitos saudables.

- Elaboración de textos sinxelos para transmitir información. Elaboración
de pequeñas redaccións.

- Resposta  a  cuestionario  con  información  persoal.  Elaboración  de
respostas relativas aos seus centros de interese.

- Escritura de bandas diseñadas en soporte dixital. Elaboración de textos
variados en soporte dixital.

- Escritura de correspondencia.   Escritura dunha carta para contar  una
viaxe.
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- Identificación de sons e grafías de fonemas básicos. Emprego de léxico
e estruturas básicas co ritmo, entoación e acentuación adecuadas.

- Utilización  adecuada  das  convencións  orais  e  escritas  moi  básicas.
Elaboración de conversas e textos respectando as convencións orais e
escritas.

- Comparación  das  diferentes  linguas  no  proceso  de  elaboración  de
textos. Explicación do proceso de produción de textos e de hipótesis de
significado.

- Participación  en  proxectos  nos  que  se  utilicen  varias  linguas.
Elaboración de materiais multimedia empregando varias linguas.

- Comprensión do propósito das tarefas ou situacións de comunicación.
Farán  traballos  nos  que  sexan  capaces  de  pedir  e  dar  información,
felicitar, invitar con corrección discursiva.

3º ESO:

- Traballo do alumnado consistente na discriminación auditiva. Escoita de
diferentes situación de comunicación para inferir datos delas, aínda que
non se  entenda  totalmente  as  mensaxes.  Pola  entoación,  por  outras
linguas que coñece…

- Mellora da capacidade da comprensión auditiva. A través de diversos
textos breves comprobar a comprensión por medio de tests.

- Traballo  de  comprensión  en  diferentes  situacións  de  comunicación.
Escoita de diversas situacións: nun restaurante, nun hotel, nunha tenda,
amosando o seu nivel de comprensión cun resumo.

- Traballo de comunicación oral no que o alumno participa activamente.
Diálogos  por  parellas  sobre  temas  do  seu  interese:  música,  ocio,
deportes…

- Traballo sobre conversas de lingua formal.  Entrevistas individuais nas
que se lles require ao alumnado datos persoais, gustos e preferencias.

- Traballo  sobre  noticias  e  informativos,  para  a  súa  comprensión.
Visionado de varios telexornais extraendo a idea principal de cada nova.

- Traballo de exposición de textos breves. Exposición e presentación dun
tema do seu interese: os seus gustos e actividades.

- Representación de situación da vida real como una viaxe. Traballo de
búsqueda de  información para manexarse nunha viaxe:  diálogos  nos
hoteis, nas tendas, nos museos, no aeroporto…

- Traballo  sobre  conversas  informais.  Representación  dunha  conversa
telefónica, por exemplo.

- Representación de entrevistas formais. Dramatización dunha entrevista
para facer un curso de verán.
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- Traballo  sobre  información  xornalística.  Resumo  de  noticias
xornalísticas: ideas principais e secundarias.

- Identificación  de  instruccións  básicas.  Documentos  auténticos  dos
manuais de instruccións duns aparellos.

- Traballo  sobre  comprensión  de  correspondencia  persoal  variada.
Lectura comprensiva de diferentes tipos de cartas persoais.

- Comprensión de textos formais do seu interese. Lectura e comentario de
de correspondencia formal.

- Traballo  sobre  documentos  web.  Traballo  sobre  varias  cidades
francesas baseado na comprensión de páxinas web.

- Produción  de  correpondencia  persoal.  Elaboración  de  cartas  para
amigos doutros países.

- Cumprimentación de cuestionarios  sobre  diversos temas.  Resposta  a
cuestionarios sinxelos con información persoal básica.

- Elaboración  de  pequenas  mensaxes  con  corrección.  Participación  en
chats e elaboración de mensaxes curtas.

- Produción  de  correspondencia  formal  correcta.  Elaboración  de  cartas
dirixidas a un organismo oficial de forma limpa e ordenada.

- Reprodución  axeitada  de  sons,  fonemas,  léxico  e  estruturas.
Exposicións sobre diversos temas.

- Emprego  das  convencións  orais  e  escritas  da  lingua  francesa.
Participación en conversas nas que se empreguen saúdos, despedidas,
fórmulas de tratamento…

- Comparación entre varias linguas para facer hipóteses de significado.
Demostración práctica dos seus coñecementos para a elaboración dun
texto.

4º ESO:

- Mellora do seu proceso de comprensión. Utilización dos coñecementos
doutras linguas para mellorar a súa comprensión.

- Captación dos puntos relevantes de mensaxes orais. Faranse tests de
comprensión  oral  dos  aspectos  principais  de  mensaxes  claras  e
articuladas con lentitude.

- Comprensión de conversas nas que participa sobre os seus intereses.
Faranse  comentarios  con  corrección  sobre  asuntos  persoais  ou
educativos.

- Comprensión de información relevante do que se lle dí en transaccións
cotiáns. Comprensión de información en tendas, hoteis, restaurantes e
centros de lecer.
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- Comprensión e participación en conversas informais.  Comprensión de
opinión e puntos de vista formulados de xeito simple.

- Identificación  de  información  esencial  de  programas  de  televisión  e
presentacións sinxelas. Escoita selectiva de telexornais e programas de
televisión.

- Elaboración  de  presentación  breves  e  ensaiadas.  Traballo  sobre
presentación  de  temas  do  seu  interese  e  resposta  a  preguntas
previsibles.

- Intervención  en  xestións  e  transaccións  cotiás.  Preparación  de
situacións concretas nunha viaxe.

- Participación  en  conversas  formais,  reunións  ou  entrevistas.  Traballo
sobre una entrevista para atopar emprego.

- Captación do senso xeral de textos xornalísticos breves. Presentación
de textos xornalísticos para a súa análise.

- Identificación de instruccións xerais de funcionamento de aparellos ou
normas de seguridade. Lectura comprensiva de diferentes instruccións e
normas de seguridade.

- Comprensión  de  correspondencia  persoal  sinxela.  Presentación  de
varias cartas para analizalas.

- Comprensión esencial de correspondencia formal. Elaboración de cartas
para dirixirse a organismos oficiais.

- Comprensión esencial  de páxinas  web.  Por  medio  de traballos sobre
temas do seu interese na Internet.

- Escritura  de  correspondencia  persoal  ou  textos  breves  e  variados
Traballo de intercambio de información con alumnos doutros países.

- Recensión dun cuestionario sinxelo. Traballo de cumprimentación dunha
subscripción a una publicación dixital.

- Escritura  de  notas  e  mensaxes  en  diferentes  soportes  con  diversos
fines.

- Escritura de textos formais básica e breve. Para solicitar, por exemplo,
información en calquera entidade.

- Utilización correcta de patróns de ritmo, entoación e acentuación.
- Emprego das convencións oraiss e escritas básicas propias da lingua.

Elaboración de diálogos que conteñan ditas convencións.
- Explicación  do  proceso  de  produción  de  textos.  Elaboración  de

hipóteses de significado.
- Elaboración de proxectos. Elaboración de folletos e carteis sobre temas

do seu interese.
- Comprensión  e  comunicación  do  propósito  solicitado  pola  tarefa.

Realización de frases para satisfacer as necesidades de comunicación
da aula.
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1º BACHARELATO:

- Comprensión oral detallada en todas as tarefas da clase. Observación
directa da comprensión oral nas instruccións e comunicacións da clase.

- Captación dos puntos principais de mensaxes orais. Escoita selectiva de
diferentes documentos expresando as ideas principais.

- Comprensión  de  conversacións  formais  ou  entrevistas.  Resumo  dos
datos principais dunha entrevista.

- Comprensión  do  que  se  dí  en  conversacións  cotiás  e  estruturadas.
Escoita  comprensiva  de  diferentes  situacións  nunha  tenda,  nun
restaurante, nun hotel…

- Comprensión  dunha  conversa  informal.  Diálogos  por  parellas  sobre
diversos temas do seu interese.

- Identificación dos aspectos máis relevantes de diversas presentacións.
Escoita e visionado dunha presentación multimedia e resumo de datos
relevantes.

- Elaboración  de  esquemas  previos  á  elaboración  de  presentacións.
Exposición oral sobre os medios de comunicación con posibilidade de
réplicas.

- Participación en conversas académicas ou ocupacionais.  Xustificación
das súas accións, opinións e plans.

- Elaboración de diálogos que recollen datos cotiás. Preparación dunha
viaxe e elaboración de conversas situacionais.

- Participación  en  conversas  informais.  Elaboración  dunha  conversa
telefónica para comunicar datos persoais.

- Identificación  e  deducción  da  información  máis  relevante  dun
documento, baseándose nos coñecementos previos e relacionados co
que coñece noutras linguas. Deberán extraer información primordial de
diferentes tipos de artigos xornalísticos.

- Comprensión  esencial  de  instruccións  e  consignas  básicas.
Presentación de varios documentos institucionais: cursos, prácticas ou
becas  para  que  demostren,  mediante  una  exposición,  a  súa
comprensión.

- Comprensión  de  información  relavante  en  textos  descriptivos  ou
narrativos.  Realización  de  tests  de  comprensión  sobre  normas  de
convivencia.

- Identificación das ideas xerais do argumento nunha lectura. Sobre o libro
de lectura: análise do argumento, tempo e espacio, personaxes…

- Comprensión de mensaxe a través de blogs do seu interese. Traballos
sobre foros de opinión para resumir e contar o máis salientable deles.

- Identificación  da  información  esencial  de  textos  institucionais  ou
comerciais. Preparación dunha viaxe a París coa necesaria comprensión
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de textos  referidos a  reservas  nos  museos,  nos diferentes  lugares  a
visitar, documentos…

- Comprensión  da  información   máis  relevante  de  páxinas  web  sobre
temas do seu interese para a realización das súas tarefas e traballos.
Farán traballo empregando materiais multimedia para facer un esquema
sobre a Francofonía.

- Escritura de índole persoal sobre temas do seu interese. Elaboración de
varias cartas para expresar os seus sentimentos, opinións, experiencias,
informacións.

- Cumprimentación  dun  cuestionario  sobre  temas  do  seu  interese.
Elaboración  de  varios  cuestionarios  necesarios  para  inscribirse  nun
curso ou nunha actividade de verán.

- Escritura  de  mensaxes  e  comentarios  breves  en  calquera  soporte.
Elaboración de notas, mensaxes e anuncios sobre a convivencia escolar
e a violencia nas aulas.

- Elaboración  de  cartas  formais  dirixidas  a  institucións  públicas  ou
entidades comerciais. Solicitude de documentos a un organismo oficial e
petición dalgún tipo de servizo a una empresa.

- Escritura  de  textos  expositivos  breves.  Elaboración  dunha exposición
sobre os departamentos e territorios de ultramar.

- Produción  de textos escritos  en diferentes  soportes.  Elaboración dun
texto referido a temas dos seu interese comparando as diversas linguas
que coñece.

- Inferir  vocabulario  e  estruturas  a  partir  doutras  linguas.  Deducir  o
significado de varios textos sen coñecer todo o vocabulario.

- Elaboración de proxectos multimedia sobre o emprego do francés no
mundo.

- Escoita  e  reprodución correcta  de  sons e fonemas propios  da lingua
francesa.
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3- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN:
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
CUALIFICACIÓN FINAL.
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO.

Dada  esta  situación  de  excepcionalidade  do  proceso  educativo  na  terceira
avaliación, a valoración cuantitativa será o resultado da media aritmética da
primeira e segunda avaliacións. Ademáis terase en conta o traballo desenvolto
neste terceiro trimestre, a través dos traballos e exercicios que foron feitos polo
a  alumnado  desde  o  comezo  do  trimestre.  Valorarase  positivamente  este
traballo  mellorando  a nota  media,  o  feito  de  non ter  traballado tamén será
valorado, aínda que non suporá suspender a materia.

A maioría do alumnado está conectado diariamente e fai as tarefas. De tódolos
xeitos  hai,  en todos  os  cursos,  algúns  alumnos  que  non se conectaron ou
conectáronse  de  forma  irregular.  Estes  alumnos  foron  avisados  por  correo
electrónico e por medio dos titores de que era a súa obriga traballar, a maior
parte deles comenzaron a facelo e enviar as tarefas. Creemos que é necesario
que todo o alumnado se implique e que debe ser  una obriga responder ás
propostas, explicacións e tarefas do profesorado. Isto reflectirase na valoración
da nota da terceira avaliación.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

Valorarase o traballo diario por medio das tarefas que se envían por correo
electrónico  a  través  dos  seguintes  instrumentos  de  avaliación:  redaccións,
resumos  dos  libros  que  se  traballan,  diálogos,  preguntas-respostas  sobre
textos sinxelos, exercicios de elección múltiple, exercicios con ocos, exercicios
para buscar a pregunta, enrellados, frases moi curtas de tradución, exercicios
de comprensión lectora, búsqueda de información na rede…

Sobre todo, un instrumento de avaliación esencial será a observación diaria do
alumno ou alumna para avaliar non só os contidos e procedementos que se
reflicten  nelas,  senón  tamén  as  actitudes  que  fan  posible  a  realización  e
valoración do traballo.

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.  Tentarase  a  adquisición  da  competencias  clave  e  para
avalialas  empregaranse  actividades  para  valorar  a  adquisición  das  catro
destrezas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita. Para avaliar o
uso  comunicativo  que  os  alumnos  e  alumnas  fan  dos  contidos  lingüísticos
aprendidos.  Un instrumento de avaliación fundamental  será a elaboración e
corrección diaria do traballo proposto en cada curso. Avaliarase o resultado dos
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traballo así como o interese, a participación, o esforzo e a motivación de cada
alumno ou alumna.

En  canto  á  avaliación  extraordinaria  de  setembro,  de  continuar  con  esta
situación de alarma sanitaria, avaliarase ao alumnado por medio de traballos
que enviarán por correo electrónico e dos que se informará en xuño, no caso
de non ter superada a avaliación final desde curso 2019-2020. Nestes traballos
recollerase a materia da primeira e segunda avaliacións, que foron, case na
súa totalidade, presenciais, non entrará a materia da terceira avaliación.

AVALIACIÓN DAS DESTREZAS COMUNICATIVAS ORAIS E ESCRITAS:

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.
- 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 adecua o texto a ela.
- Reproduce correctamente modelos lingüísticos,
- Utiliza os coñecementos lingüísticos para correxir e mellorar os textos.

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

PROCEDEMENTOS E INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Neste curso 2019-2020 hai dous alumnos co francés pendente,  un ca materia
pendente de 1ºESO e outro ca materia pendente de 2º ESO. A estes alumnos
enviaraselles  traballos  por  correo  electrónico  e  deberán  entregalos  na
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derradeira  semana  de  maio,  como  máximo  o  día  27  de  maio,  xa  que  a
avaliación de pendentes terá lugar o día 3 de xuño. Estes traballos consistirán
na elaboración de varios diálogos nos que se reflictan os actos de fala que se
desenrolan en cada un dos cursos. Así mesmo, deberán facer un cuestionario
sobre contidos gramaticais, de vocabulario e das funcións sintáctico-discursivas
e de comprensión e expresión escritas.

No  que  se  refire  aos  criterios  de  cualificación  do  alumnado  ca  materia
pendente, hai que dicir que os traballos serán avaliados sobre 10. O traballo
sobre os actos de fala serán un 30% da nota e o cuestionario sobre gramática,
vocabulario  e  funcións  sintáctico-discursivas  un  40%  e  os  textos  de
comprensión oral  e escrita  o outro 30%. O feito de non entregar o traballo
suporá  non  ter  superada a  materia  pendente,  xa  que  os  dous  alumnos ca
materia  pendente  teñen  suspensos  os  exames  das  convocatorias  de
novembro,  a  primeira  avaliación  de  pendentes  e  de  febreiro,  a  segunda
avaliación de pendentes .

4- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE:

Durante  o  terceiro  trimestre  faranse  actividades  de repaso  do  estudado no
primeiro e segundo trimestres,  pero tamén faranse exercicios de ampliación
dos contidos que teñan relación con eles, sirvan para aclaralos ou reforzalos.

En xeral, levarase a cabo a práctica das catro destrezas, para iso proporanse
proxectos nos que os alumnos e alumnas reutilizarán coñecementos adquiridos
tanto  conceptos  (comunicación  oral  e  escrita),  como  procedementos
(memorización,  descripción,  utilización  de  materiais  de  consulta,  traballos
plásticos) e actitudes (interese, motivación…).

Teremos en conta sempre que a progresión 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.

Tratarase  de  que os  alumnos  se sintan protagonistas  e  poidan  aprender  e
actuar  dende  as  súas  propias  experiencias  e  carácter.  Neste  período  de
excepcionalidade  desta  terceira  avaliación  os  alumnos  e  alumnas  deberán
desenvolver o seu grao de autonomía e de autoavaliación.

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
con éxito a súa aprendizaxe. Polo tanto, flexibilizar a intervención pedagóxica é
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unha condición obrigada se se quere atender adecuadamente á diversidade
dos alumnos. Enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e
accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes
características e  necesidades,  ritmos e  estilos  de aprendizaxe,  motivacións,
intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. As medidas de
atención  á  diversidade  rexeranse  polo  recollido  no  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  non  se  fixo  neste  curso  2019-2020
ningunha Adaptación Curricular (ACI). Pero dentro do Programa de Mellora da
aprendizaxe o Departamento contempla que, se fose necesario, farase:     

- Un reforzo por medio de probas máis sinxelas para o alumnado que o
precise, como de feito se fixo cos alumnos ca materia pendente.

- A  secuenciación  dos  estándares  de  aprendizaxe  en  partes  máis
pequenas.

- O mantemento das cualificacións parciais de temas ou avaliacións de
cara á proba extraordinaria de setembro e ao curso 2020-2021.

- Dada a necesaria individualización das medidas aplicadas, cada familia
e alumno/a será informada de modo persoal.

- No caso dos alumnos/as con dificultades de aprendizaxe para seguir o
proceso de ensino aprendizaxe neste 3º trimestre o Departamento de
Orientación, xunto co profesorado, establecerá as medidas a adoptar.

ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE:

1ºESO:

Comunicación: - Decir o día e a hora. – Pedir a alguen que faga algo. – Falar
da roupa que se leva posta. – falar do destinatario de algo. – Describirse e
describir a alguén física e psicolóxicamente. – Pedir a alguén que faga algo.

Vocabulario:  - Días da semana, momentos do día. – O colexio e as materias
escolares. – Roupa e cores. – Rostro e corpo. – Personalidade. – Personaxes.
– Adxectivos.

Gramática: - As abreviaturas. – Os verbos pronominais. – Algúns verbos. – O
adxectivo interrogativo Quel? – A concordancia e o lugar do adxectivo.  – O
verbo Savoir.  – A preposición Pour.  –  As preguntas con Est-ce que? – Os
adxectivos posesivos. – O adverbio interrogativo Combien de?

Fonética: - Os sons laterais. – Os sons fricativos. – Os sons bilabiais.
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Cultura e civilización: - Nun colexio de Francia. – O sistema escolar francés.
–  A  festa  da  Pascua  en  Francia.  –  O  Carnaval.  –  Retratos  célebres.  –
Personaxes do cómic francés.

2º ESO:

Comunicación: - Informarse sobre as capacidades de alguén e responder. –
Escribir  una  invitación  ou  una  tarxeta  de  felicitación.  –  Pedir  e  dar  os
ingredientes  dunha  receita.  –  Dar  una  receita.  –  Contar  acontecementos
pasados. – Expresar una intención. – Describir un lugar. – Expresar un xuizo.

Vocabulario:  -  Os utensilios   de cociña. – As cantidades. – Os verbos das
receitas. – As actividades de ocio. – O tempo meteorolóxico. – En familia.

Fonética: - As vocais nasais. – Os sons sibilantes. – A diérese.

Gramática:   -  Os  pronomes  personais  complemento  de  obxecto  indirecto
(COI). – Ce / Il + être. – Expresións de tempo: dans, le..., au / en. – O futuro
próximo. – Algúns verbos: écrire, lire..  – Os pronomes relativos qui, que, où,
dont. – Os adverbios de modo en –ment. – O participio pasado. – O pasado
composto.  –  A concordancia do participio pasado.  –  Algúns  verbos:  dormir,
recevoir, répondre.

3º ESO:

Comunicación: - Facer una proposición: Tu as envie de… - Información sobre
as  necesidades  de  alguén:  tu  as  besoin  de…? –  Describir  un  obxecto,  un
lugar… - Describir unha acción en curso, falar dunha acción no futuro próximo.
– Comparar. – Decir o que un acaba de facer. – Referir unha cuestión, unha
proposición.

Vocabulario:   -  Obxectos  personais  e  productos  de  aseo.  –  Lendas  e
supersticións.  –  Verbos:  attendre,  confier,  croire  à,  expliquer,  s’intéresser  à,
Monter, porter (bonheur, malheur), préparer, prêter, etc. – Souvenirs de praia. –
algún verbos: aller + inf., briller, échouer, être en train de (+ inf.), pêcher, venir
de (+ inf.), etc. – Adxectivos: doux, dur, fragile, humide, léger, lourd, etc.

Gramática:  -  Os pronomes personais  COI,  os pronomes COI:  en e y.  – O
pronome COD en. – Os pronomes relativos qui, que, où. – O pasado recente, o
presente continuo e o futuro próximo. – A concordancia e o lugar do adxectivo.
O discurso e a interrogación en presente.

Fonética: -  As  semivocais  e  semiconsoantes.  Os  acentos:  o  acento  de
duración. – As consoantes nasais, bilabiais, laterais, fricativas e sibilantes.
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Civilización:  - O Sur de Francia. – Jean de l’Ours (conto e lenda dos Pirineos)
– A festa da música. – Atraccións no Oeste de Francia. – Facer unha enquisa
sobre as lendas e supersticións. – Escribir un poema.

4º ESO:

Comunicación:  -  Expresar  a  duda.  –  Expresar  o  asombro.  –  Expresar  a
indecisión. – Expresar o disgusto. – Dar as grazas por un agasallo. – Prohibir
algo  a  alguén.  –  Expresar  a  enervación.  –  Trasladar  un  discurso.  –  Dar
informacións aproximativas. – Acusar a alguén de ter feito algo. – Negar ter
feito algo.

Vocabulario:  - As expresións con animais. Expresións da duda, o sombro, a
indecisión, o disgusto, dar as grazas. – A Unión Europea.

Fonética: - A pronunciación do son ti + vocal. – Pronuncia do X. – A entoación.

Gramática:  - Os artigos partitivos. – Os pronomes demostrativos neutros. –
Aussi – Non plus. – Os adxectivos indefinidos. – Os pronomes indefinidos. –
Outras formas negativas. – A negación restrictiva: ne…que. – Algúns verbos:
conduire, craindre, peindre. – O plural. – Il est + adxectivo + de + infinitivo. – O
discurso  indirecto.  –  Os  nomes  numerais  colectivos.  –  As  fraccións.  –  O
subxuntivo presente.

Civilización:  - Tres ciudades europeas. – O metro de París. – Proxectos de
Internet.

1º BACHARELATO:

Comunicación:  - Expresar a decepción. – Tranquilizar a alguén. – Decir as
vantaxes e os inconvintes de alguén. – Expresar unha queixa. – Expresar a
anguria. – Decribir un obxecto.

Vocabulario: - Aix -en- Provence. – O progreso. – A seguridade. – Describir un
obxecto. – Vocabulario para tranquilizar a alguén. – Vocabulario da decepción.

Fonética:  -  As  nasais.  –  Os  sons  vocálicos.  –  As  semivocais  e
semiconsoantes.

Gramática: - Os pronomes indefinidos. – O pronome relativo Dont. – A forma
pasiva. – A forma restrictiva. – O participio presente. – O pluscuamperfecto. –
O condicional pasado.

Civilización: - Técnicas e progreso. – A Xeografía francesa. – A Francofonía. –
A Francia administrativa.
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MATERIAIS E RECURSOS:

Os materiais empregados neste período de excepcionalidade son os libros de
texto,  os  cadernos  de  exercicios,  explicacións  de  gramática,  traballos  de
investigación  na  rede,  traballos  de  civilización.  O  ordenador  é  o  recurso
imprescindible de uso diario, os correos electrónicos, o emprego da plataforma
de Abalar.

5- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE:

A información ás familias será a través de Abalar e dos correos electrónicos:
abalado@edu.xunta.es e nmrbldpn@gmail.com .

Estes datos serán dados a coñecer a través da páxina web do instituto.
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