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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON 1ºESO PENDENTE OU SUSPENSO

Ao longo dos meses de xullo e agosto o alumnado deberá facer o caderniño : Exercices pratiques de

grammaire française 1 da editorial Longman. No caso de non poder ou non querer compralo deberán

facer os exercicios do libro de texto e do caderno de exercicios de 1ºESO dende a lección 4 á 8, xa

que non entregaron nada durante o confinamento..

En setembro farase un exame que contará o 80% da nota e o traballo contará o 20%.

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON 2º ESO PENDENTE OU SUSPENSO

Os alumnos co francés de 2ºESO pendente ou suspenso deberán facer o caderniño :  Exercices

pratiques de grammaire française 2 da editorial Longman, no caso de non poder compralo deberán

facer os exercicios do libro de texto e do caderno de exercicios dende a lección 3 á 6.

En setembro haberá un exame que contará o 80% de nota e o traballo o 20%.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Gramática 40%

Reproduce e responde

a  patróns  gramaticais

con corrección.

É  capaz  de  reproducir  e

responder  a  patróns

gramaticais  con  algún

erro.

Ten  dificultade  en

reproducir  e responder a

patróns gramaticais.

Comprensión

Escrita  20%

Comprende  as  frases

e  textos  propostos

correctamente.

Ten algúns erros que non

dificultan  a  comprensión

de frases e textos. 

Resúltalle  moi  difícil  a

comprensión de frases e

textos.

Expresión

Escrita  20%

Exprésase  ben  e

redacta

correctamente.

Ten  algúns  erros  na

redacción  e  expresión

escrita que non impiden a

comunicación.

Comete  erros  de

expresión que dificultan a

comprensión  das  súas

producións.


