
 
IES URBANO LUGRÍS – CURSO 2021-22 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

MATERIA FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA. 

CURSO 1º ESO 

PROFESOR/A SUSANA BARREIRO VILA. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.1, B1.2 

B1.3, B1.4 

B2.1, B2.2 

B3.1 

B4.1 

B5.1 

SLEB1.1 

SLEB2.1 

SLEB3.1 

SLEB4.1 

SLEB5.1 

0  

e  

1 

“Facile, le Français!” et 
“La rentrée” 

Dúas unidades, 0 e 1, esta última formada por 
4 “leçons”: o alumnado toma contacto coa 
lingua, descubre palabras transparentes, fai 
aproximacións, descubre fonemas diferentes. 

Aprende a saudar e a nomear o material 
escolar, as cores, as materias e os días da 
semana. 

Setembro, outubro. 

B1.1, B1.2 

B1.3, B1.4 

B2.1, B2.2 

B3.1 

B4.1 

B5.1 

SLEB 1.1, SLEB 
1.2, 

SLEB2.1, SLEB 
2.2, 

SLEB 3.1 

SLEB 4.1, SLEB 
4.2 

SLEB 5.1 

2 “ Je suis...; j’aime...” Catro “leçons” forman esta unidade na que, 
ademais de aprender os meses, as festas 
máis importantes, os números até o 31, o 
alumnado vai poder falar de si mesmo, 
describirse e falar dos outros, dos seus gustos 
e aficións. 

Novembro. 

B1.1, B1.2 

B1.3, B1.4 

B2.1, 

B3.1 

B4.1 

B5.1 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4. 

SLEB2.1, SLEB 
2.2 

SLEB3.1, 3.2, 3.3 

SLEB 4.1, 4.2 

SLEB 5.1, 5.2. 

3 “L’écologie” Nestas catro “leçons” o alumnado aprenderá a 
describir accións, nomear as diferencias, a 
frase negativa. 

Xestos e actitudes ecolóxicas. 

Nocións básicas de xeografía. 

La France en péniche. 

Os números ata o 100. 

Decembro 

B1.1, B1.2 

B1.3, B1.4 

B2.1, 

B3.1 

B4.1 

B5.1 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4. 

SLEB2.1, SLEB 
2.2 

SLEB3.1, 3.2, 3.3 

SLEB 4.1, 4.2 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3 

4 “La famille et les 
relations personnelles” 

O alumnado empezará a falar da familia e o 
seu entorno afectivo. Entenderá e poderá pedir 
consellos ou ordes. Aprenderá a nomear as 
partes do corpo. Comprenderá e indicará 
localizacións de persoas e obxectos. 

Xaneiro 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1 

B3.1 

B4.1 

B5.1 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4. 

SLEB2.1, SLEB 
2.2, 2.3 

SLEB3.1, 3.2, 3.3 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3 

5 “La mode, les fêtes et 
les vacances” 

Falaremos aquí de roupa, looks, compras... 

Organizaremos festas: invitacións, horarios... 

Prepararemos unha saída de fin de semana 

Febreiro, marzo. 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1 

B3.1 

B4.1 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4. 

SLEB2.1, SLEB 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 

6 “La vie quotidienne; les 
habitudes, les repas”. 

O alumnado intercambiará informacións e 
opinións sobre hábitos, alimentacións, 
horarios. 

Formularán proxectos para as vacacións de 
verán. 

Abril, maio 



 
B5.1 3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6, 5.7 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Interese, participación, traballo constante, ánimo de corrección e de se autocorrixir; disposición para axudar aos compañeiros. 

Caderno persoal con todas as actividades realizadas e presentado con orde, claridade, boa letra e limpeza. 

Probas obxectivas para avaliar as catro destrezas despois de cada unidade ou parte dunha unidade. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Proba escrita obxectiva, con exercicios de gramática, vocabulario, comprensión e expresión escritas. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

TODOS OS CURSOS: Presentación do caderno persoal coas actividades realizadas. 

 

1º CURSO DA ESO. 

-Comprender e poder expresar os aspectos e nas situacións traballadas ó longo do curso: presentación e descrición persoal, a escola, a clase, o 
material escolar e as materias; Preguntas e respostas sobre a identidade, data e lugar de nacemento, idade, …; A familia e as relacións persoais ( 
descrición sinxela) Os gustos. Xestos, accións relacionadas coa ecoloxía. 

-Describir como vestimos, a roupa e os complementos 

-Saber expresarse para comprar, opinar e pagar nunha tenda de roupa 

-Poder expresar as accións necesarias para organizar unha festa (distribución de tarefas, invitacións, expresión da hora) 

-Saber describir o almorzo e a merenda 

-Poder expresar cales son e en que momento se realizan as accións cotiás: erguerse, almorzar, ducharse. 

-Poder debuxar a Francia, os ríos, montañas (máis importantes) e fronteiras. 

- Citar os países que forman parte da francofonía. 

-Saber describir lugares, persoas: nacionalidade, características físicas e o aspecto. Trazos do carácter; sensación e sentimentos. 

-Saber expresar os gustos 

-Saber contar unha viaxe, unha anécdota pasada 

-Poder comprender e facer recomendacións 

-Saber manifestar a opinión. 

-Poder falar do porvir 

-Saber orientarse nunha vila e describir lugares 

-Poder construír un relato en pasado 

-Falar das tarefas domésticas 

-Saber expresar a ira, protestar 

-Poder falar das relacións cos outros 

-Ser quen de nomear e comunicar sobre o universo numérico 

-Saber comparar obxectos 

-Poder falar con certa corrección do pasado e dos recordos da infancia (Iniciación ó emprego do passé composé e do imparfait) 

-Poder expresarse sobre certas cuestións culturais, xeográficas, artísticas e de civilización traballadas nas unidades: A Provenza              , A arte da palabra, o 
voluntariado, menús “diferentes” (des insectes au menu)… 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Presentación periódica do caderno persoal 

-Observación e control do traballo persoal do alumno, por exemplo recollida de redaccións, traballos ou proxectos, tanto individuais como en parellas ou 
grupo 
-Actitude positiva, de participación, de interese e de axuda aos compañeiros, tamén autoavaliados e avaliados polos compañeiros 
-Produción oral do alumno durante o trimestre (interacción co profesor e os compañeiros, capacidade de comunicación,  etc ) 
-Probas obxectivas realizadas ó longo do trimestre ( mínimo de dúas orais- comprensión e expresión- e dúas escritas – comprensión, expresión e 
coñecementos lingüísticos) 
-Probas referentes a lecturas 
-Probas curtas obxectivas realizadas na aula ao longo do trimestre. 

-Participación, cooperación, realización da Tarefa Final ó remate de cada unidade. 



 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-As probas serán cualificadas de 0 a 10, polo que os alumnos terán que acadar como mínimo 5 puntos para aprobar. 

-As intervencións, actitude, participación na tarefa, etc. serán tamén cualificados de 0 a 10 

-O caderno será cualificado como: IN; SF; A.B.; B; T.B. 

-A media das probas obxectivas suporá un 80% da nota; o caderno e o “traballo” na clase o 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

MATERIA FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA. 

CURSO 2º ESO 

PROFESOR/A SUSANA BARREIRO VILA. 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4. 

SLEB2.1, SLEB 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

0 

e 

1 

“C’est la rentrée” 

“Qui se ressemble 
s’assemble” 

Na unidade 0 trátase de retomar o contacto cos 
compañeiros, co centro e coa lingua. 

Falaremos da volta ao cole, das actividades 
extraescolares, e retomaremos a descrición 
física. 

Na unidade 1 retomaremos a descrición física 
dunha persoa ou dun animal. 

O alumnado aprenderá a obter información 
sobre a identidade a nacionalidade de alguén. 

Empezará a describir sensacións e a expresar o 
que quere e pode (o se pode) facer. 

Estas dúas unidades 
ocuparannos os meses 
de setembro e outubro e 
dúas ou tres sesións de 
novembro. 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4. 

SLEB2.1, SLEB 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

2 “La ville” Nas catro leccións que forma a unidade 
falaremos da “vila” dende distintos ángulos: 
saber dicir onde imos e de onde vimos. 

Saber indicar un itinerario mencionando os 
lugares por onde se pasa e os medios de 
transporte posibles. 

Aprenderemos tamén a facer proposicións e 
suxestións así como a aceptalas ou rexeitalas. 

Por último, o alumnado adestrarase a comunicar 
os seus proxectos inmediatos. 

Novembro. 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

SLEB2.1, SLEB 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

3 “Les commerçants 
du quartier” 

Nestas catro leccións o alumnado revisará e 
aumentará o léxico relativo ao comercio, 
compras, etc. Participará nun diálogo con 
vendedores. Explicará unha receita de cociña 
indicando as cantidades. Aprenderá ou repasará 
as estruturas necesarias para poder invitar a 
alguén así como para aceptar ou rexeitar unha 
invitación. 

Decembro 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2. 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

SLEB 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

SLEB 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

SLEB 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

4 “Ménage à fond” O tema central desta unidade son as labores 
domésticas. Falaremos da repartición das 
tarefas; aprenderemos a protestar e defendernos 
dunha acusación. Expresaremos tamén a 
restrición e daremos consellos indicando o que é 
obrigatorio e o que está prohibido. 

Xaneiro 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2. 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

SLEB 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

SLEB 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

SLEB 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 

5 “L’alimentation” Coas actividades destas catro leccións o 
alumnado aprenderá a desenvolverse sen 
problemas nun restaurante. Poderán falar e 
debater sobre os seus hábitos alimentarios e a 
alimentación. Practicarán a expresión das 
accións cotiás e poderán contar anécdotas do 
pasado. 

Febreiro, marzo. 



 
4.4 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

B1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2. 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

SLEB 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

SLEB 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

SLEB 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 

SLEB 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

SLEB 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 

6 “L’avenir” Nesta última unidade o alumnado practicará a 
comprensión e expresión do tempo que fai. 
Poderá facer previsións e expresar o futuro 
(distintos aspectos). Fará comparacións. 

Así mesmo, con algunhas actividades, 
informarase e dará informacións precisas sobre 
un animal. 

Abril, maio 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

Proba escrita de gramática e vocabulario correspondente ao estudado no curso previo. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

-Interese, participación, vontade de se corrixir e de axudar en todas as actividades propostas 

-Presentación periódica do caderno persoal. 

-Varias probas obxectivas: orais (comprensión e expresión) e escritas (comprensión, expresión, contidos lingüísticos) por trimestre. 

-Implicación na realización da tarefa a realizar ó remate de cada unidade. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

-Proba obxectiva que constará de actividades de comprensión escrita, de expresión escrita, de coñecementos da lingua, probablemente de contidos 
socioculturais. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

TODOS OS CURSOS: Presentación do caderno persoal coas actividades realizadas. 

 

2º CURSO DA ESO 

Neste curso seguiremos a tentar de adquirir as competencias que nos permitan desenvolvernos en situacións frecuentes e comúns a todas as persoas 
e sobre todo ós adolescentes: A roupa e as compras, os hábitos alimenticios e situacións de compras nun super/ comercio de alimentación e tamén 
nun restaurante. A nosa casa, as nosas actividades. A nosa familia… 
Iremos un pouco máis aló e procuraremos aprender a expresar os nosos proxectos de futuro e tamén a contar anécdotas, resumir feitos pasados, 
etc. 

En ningún caso se tratará de dominar á perfección os recursos lingüísticos (gramaticais, léxicos e fonéticos) utilizados nestas situacións senon de ser 
quen de comprender e poder facer que nos comprendan. 

 

1ª AVALIACIÓN (Unidades 0,1,2) 
-Falar da volta ao cole (horarios, materias, material…: repaso) 
-Describir a alguén fisicamente: verbos ÊTRE et AVOIR e ADXETIVOS 
-Describir un animal 

-Informarse sobre a identidade de alguén indicando a nacionalidade e o país: C’est un/une….qui /VS/ Il/elle est +nationa- lité 
-As preposicións de lugar (ciudades e países) 
-Comunicar en clase: Qu’est-ce que ça veut dire …? : repaso 
-Falar das actividades extraescolares: verbos FAIRE, JOUER À, JOUER DE 
-Expresar o que se quere e pode facer:os verbos POUVOIR, VOULOIR 
-Expresar sensacións: Avoir faim, soif, peur, mal 
-Avoir mal à + parties du corps (au genou, à la tête…) 
-Indicar un itinerario: lugares da vila e medios de transporte 
-Expresar onde imos e de onde vimos: verbes ALLER e VENIR 
-Facer proposicións e suxerir. Aceptar ou rexeitar: Actividades e ocio 

-Falar dos proxectos inmediatos: o futuro próximo 
-As profesións. 
 
2ª AVALIACIÓN (Unidades 3, 4) 
-Invitar a alguén, aceptar ou rexeitar educadamente unha invitación: fórmulas de cortesía. 
-Expresar a posesión (adxectivos posesivos; varios posuidores) 



 
-Os alimentos. Compras. Receitas.: Os artigos partitivos; Je voudrais…(cortesía); o imperativo e os pronomes COD. A cantidade 

-Falar da casa, cuarto e obxectos persoais: léxico e preposicións de lugar con “de” 

-Contar feitos pasados: o “passé composé”: formación e auxiliares 
 
3ª AVALIACIÓN (Unidades 5, 6) 
-Poder desenvolverse nun restaurante: Vocabulario de alimentos, fórmulas. Pratos típicos e rexionais…. 
-Falar da alimentación en xeral e de hábitos alimenticios 
-As accións cotiás e anécdotas do pasado: Repaso de verbos pronominais, verbo Faire, Prendre, etc. O “passé composé” e 
expresións de tempo (a frecuencia) 

-Falar das estacións e do tempo que fai 
-Facer comparacións: comparativo e superlativo. Cantidades, medidas 
-Falar do futuro: previsións, proxectos : o futuro simple 
-Informarse e dar informacións precisas sobre un animal: léxico, adxectivos, comparacións…-Os pronomes COD. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Presentación periódica do caderno persoal 
-Observación e control do traballo persoal do alumno, por exemplo recollida de redaccións, traballos ou proxectos, tanto individuais como en parellas ou 
grupo 

-Actitude positiva, de participación, de interese e de axuda ós compañeiros/as, tamén autoavaliados e polos compañei ros/as 
-Produción oral do alumno durante o trimestre (interacción co profesor e os compañeiros, capacidade de comunicación,   etc ) 

-Probas obxectivas realizadas ó longo do trimestre (mínimo de dúas orais- comprensión e expresión- e dúas escritas – comprensión, expresión e 
coñecementos lingüísticos) 
-Probas referentes a lecturas 
-Probas curtas obxectivas realizadas na aula ao longo do trimestre. 

-Participación, cooperación, realización da Tarefa Final ó remate de cada unidade 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

As probas serán cualificadas de 0 a 10, polo que os alumnos terán que acadar como mínimo 5 puntos para aprobar. 

-As intervencións, actitude, participación na tarefa, etc. serán tamén cualificados de 0 a 10. 

-O caderno será cualificado como: IN; SF; A.B.; B ; T.B. 

-A media das probas obxectivas suporá un 80% da nota; o caderno e o “traballo” na clase o 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

MATERIA FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA. 

CURSO 3º ESO 

PROFESOR/A SUSANA BARREIRO VILA. 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6 

SLEB1.1, 1.2, 1.3 

SLEB2.1 

SLEB3.1 

SLEB4.1, 4.2 

SLEB5.1, 5.2, 5.3 

0 

e 

1 

“La Rentrée” 

“Se présenter, 
présenter 
quelqu’un” 

Na unidade 0 retomamos contacto coa lingua 
francesa: vocabulario de clase, preguntas máis 
frecuentes... 

Na unidade 1, continuaremos a aprendizaxe do 
vocabulario, das expresións, dos elementos 
lingüísticos necesarios para falar de nós 
(presentarnos) e dos outros. 

Setembro, outubro. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1,  

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 

SLEB2.1 

SLEB3.1, 3.1, 3.3 

SLEB4.1, 4.2 

SLEB5.1, 5.2, 5.3 

2 “C’est quoi ton 
look? 

“Quelle histoire!” 

Afondamento na expresión do aspecto persoal, da 
súa importancia cara á imaxe proxectada no exterior. 

Expresión das opinións e no só dos gustos e polo 
tanto uso de certos verbos: Je trouve, j’ai horreur, ça 
m’intéresse... 

En relación co anterior, aprendizaxe e utilización dos 
adverbios de intensidade e de frases negativas con 
“jamais, rien, personne...” 

Con respecto a “Quelle histoire!”, emprego de 
expresións que indican unha correlación: “d’abord, 
ensinte, puis...”. 

Repaso e reforzo do “passé composé”. 

Novembro. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 

SLEB2.1, 2.3. 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 
3.4. 

SLEB4.1, 4.2, 4.3. 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5. 

3 “Qu’est-ce 
qu’elle a?” 

“L’avenir de la 
planète” 

Nesta unidade imos aprender a expresar sensacións, 
emocións, sentimentos... 

Afondamento na expresión do necesario, do que 
necesitamos e do que debemos facer nunha situación 
determinada. 

Aprenderemos tamén a facer proxectos, imaxinar e 
predicir cal será o futuro: persoal, dun sector, do 
mundo... Entraremos noutras culturas a través dos 
alimentos e do que será a nutrición no futuro. 

Falaremos da importancia da ortografía e da lingua 
escrita a propósito dun cómic sobre a linguaxe SMS. 

Decembro. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 

SLEB2.1, 2.2, 2.3. 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 
3.4. 

SLEB4.1, 4.2, 4.3. 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5. 

4 “Vivre la ville” Aprenderemos nesta unidade a falar da “Vila”: 
orientarnos nela, recoñecer os lugares de interese, as 
normas de circulación e cívicas... 

Noutra orde, aprenderemos tamén a falar do pasado 
distinguindo os sucesos das circunstancias, o que 
pasou no entorno, o “passé composé” do imperfecto. 

Repasaremos as expresións de tempo: real, 
cronolóxico, climático. Os adxectivos que serven para 
describir ambientes, situacións, percepcións... 

Descubriremos algunha rexión de Francia. 

Xaneiro 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7. 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

5 “Besoin d’aide, 
de  

quelqu’un, d’un 
service?” 

Nesta unidade o alumnado aprenderá a expresar as 
necesidades básicas dun fogar medio: facer a 
compra, limpar, chamar ao fontaneiro, ocuparse dos 
animais domésticos... 

Relacionado co anterior, coas tarefas cotiás, 
aprenderemos tamén as expresións utilizadas para 
protestar, manifestar o noso desacordo, a impresión 

Febreiro, marzo. 



 
SLEB4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5. 

de inxustiza. 

A importancia dos amigos e o que poden facer por 
nos. Leremos e comentaremos textos nos que se 
testemuña sobre a axuda solidaria. Coñeceremos e 
comentaremos tamén algúns proverbios relacionados 
coa axuda, o que hai que facer... 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7. 

SLEB1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

SLEB4.1, 4.2, 4.3, 
4.4. 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5. 

6 “Aujourd’hui 
versus hier” 

Nesta unidade exploraremos o mundo dixital: 
aprendizaxe de vocabulario básico. 

Participaremos nun concurso de televisión. 

Aprenderemos a facer comparacións: obxectos, 
programas, situacións... Compararemos tamén 
situacións, aspecto, feitos do pasado coa actualidade. 

Achegarémonos á orixe dos contos e das lendas, 
certas convencións lingüísticas que as caracterizan. 

O alumnado tentará de escribir unha lenda e unha 
historia inventada. 

Abril, maio 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

Proba escrita de gramática e vocabulario correspondente ao estudado no curso previo 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

-Interese, participación, vontade de se corrixir e de axudar en todas as actividades propostas 

-Presentación periódica do caderno persoal. 

-Varias probas obxectivas: orais (comprensión e expresión) e escritas (comprensión, expresión, contidos lingüísticos) por trimestre. 

-Implicación na realización da tarefa a realizar ó remate de cada unidade. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

-Proba obxectiva que constará de actividades de comprensión escrita, de expresión escrita, de coñecementos da lingua, probablemente de contidos 
socioculturais. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

-Presentación do caderno coas actividades realizadas puntualmente e, se o fixemos colectivamente, ben corrixidas 

-Saber presentar e describir a alguén, dicindo a nacionalidade, a personalidade. 

-Poder expresar a insistencia 

-Ser quen de describir o aspecto (físico, roupa…) de alguén. 

-Expresar os gustos con paixón 

-Ser quen de contar anécdotas pasadas sen moitas complicacións 

-Saber expresar sensacións e emocións. 

-Comprender e poder facer recomendacións. 

-Ser quen de expresar a opinión(xustificada) 

-Poder falar dos proxectos, do porvir e do futuro do planeta. 

-Saber orientarse nunha vila, preguntar e indicar un camiño e describir lugares. 

-Poder construír un relato en pasado. 

-Poder falar das tarefas domésticas 

-Saber expresar a cólera e a indignación 

-Poder expresar a frecuencia. 

-Coñecer e empregar as expresións propias do agradecemento. 

-Poder nomear, opinar sobre o universo numérico 

-Saber comparar obxectos. 

-Poder falar do pasado e dos recordos da infancia (introdución o emprego do “passé composé” e do “imparfait”) 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Presentación periódica do caderno persoal 
-Observación e control do traballo persoal do alumno, por exemplo recollida de redaccións, traballos ou proxectos, tanto individuais como en parellas 
ou grupo 

-Actitude positiva, de participación, de interese e de axuda ós compañeiros/as, tamén autoavaliados e polos compañeiros/as 



 
-Produción oral do alumno durante o trimestre (interacción co profesor e os compañeiros, capacidade de comunicación, etc ) 

-Probas obxectivas realizadas ó longo do trimestre (mínimo de dúas orais- comprensión e expresión- e dúas escritas – comprensión, expresión e 
coñecementos lingüísticos. 
-Probas curtas obxectivas realizadas na aula ao longo do trimestre. 

-Participación, cooperación, realización da Tarefa Final ó remate de cada unidade 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

As probas serán cualificadas de 0 a 10, polo que os alumnos terán que acadar como mínimo 5 puntos para aprobar. 

-As intervencións, actitude, participación na tarefa, etc. serán tamén cualificados de 0 a 10 

-O caderno será cualificado como: IN; SF; A.B.; B; T.B. 

-A media das probas obxectivas suporá un 80% da nota; o caderno e o “traballo” na clase o 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

MATERIA FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA. 

CURSO 2º BACHARELATO 

PROFESOR/A SUSANA BARREIRO VILA. 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 

SLEB1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.7 

SLEB4.1, 4.2 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

6 “Vous avez dit 
clichés?” 

Esta unidade está centrada nos estereotipos e o 
inesperado. Os alumnos aprenden a formular 
hipóteses, continúan o estudo dos indefinidos e 
enriquecen o seu vocabulario con frases feitas. 
Buscarán afacerse a estruturas útiles para 
expresar sentimentos negativos e aprenderán a 
formular as súas intencións e os seus 
obxectivos. 

Setembro-outubro. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 

SLEB1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.7 

SLEB4.1, 4.2, 4.3 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

7 “Les gens de la 
banlieue” 

Esta unidade céntrase nos temas dos barrios 
periféricos e o compromiso social. Os alumnos 
aprenden o subxuntivo e os mecanismos da 
transformación á voz pasiva. Tamén as 
expresións útiles para expresar a finalidade e 
facer promesas. 

Enfrontaranse á tarefa de elaborar un CV, moi 
útil para responder ás exixencias da vida real. 

Outubro-novembro. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 

SLEB1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 

SLEB4.1, 4.2, 4.3 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

8 “Le français des 
jeunes” 

Os alumnos entran en contacto coa alternancia 
subxuntivo/indicativo e o emprego das 
preposicións. Acrecéntanse as estruturas para 
formular unha opinión coa expresión da causa, 
da consecuencia, da certeza e da dúbida. 
Aprenderán a redactar unha carta de motivación. 

Decembro, xaneiro. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 

SLEB1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 

SLEB4.1, 4.2, 4.3 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

9 “Parlons d’art” Neste tema falaremos de arte e das formas de 
espectáculo. Os alumnos aprenden o estilo 
indirecto en pasado; a dar o seu punto de vista 
sobre un tema de cultura utilizando a oposición e 
a concesión. Tamén a utilizar as competencias 
transversais par interpretar un gráfico e datos en 
cifras. 

Febreiro-marzo. 

B1.1, 1.2, 1.3 

B2.1, 2.2, 2.3 

B3.1, 3.2 

B4.1 

B5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 

SLEB1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

SLEB2.1, 2.2, 2.3 

SLEB3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 

SLEB4.1, 4.2, 4.3 

SLEB5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

10 “Dis-moi tout!” Nesta unidade falaremos de cine e literatura. Os 
alumnos empezarán a utilizar as formas verbais 
en -ant e expresar as relacións temporais entre o 
feitos. Coñeceran as fórmulas para expresar a 
tristeza e solicitar unha confidencia. E como 
tarefa final, os alumnos redactarán una biografía 
suficientemente articulada. 

Abril-maio. 

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (BACHARELATO) 

En xeral o alumnado deste nivel cursou francés nos catro cursos da ESO no noso centro. Son estudantes dos que coñecemos o nivel. Se embargo, farase un 
test inicial para medir o grao de adquisición de coñecementos despois do confinamento do curso anterior, que capacidades e a que nivel están adquiridas e en 
base ós resultados realizar un ensino personalizado. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

-Interese, participación, vontade de se corrixir e de axudar en todas as actividades propostas 

-Presentación periódica do caderno persoal: redaccións, comentarios, artigos… 

-Probas obxectivas realizadas ó longo do trimestre (mínimo de dúas orais- comprensión (a expresión cualificarase a través da intervención nas clases) e dúas 
escritas: exercicios de comprensión, expresión e coñecementos lingüísticos: conxugar verbos, substituír palabras, completar frases..) 

-Implicación na realización da tarefa a realizar ó remate de cada unidade 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

-Proba obxectiva que constará de actividades de comprensión escrita, de expresión escrita, de coñecementos da lingua, probable- mente de contidos socio-
culturais. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

No segundo curso do Bacharelato seguimos co libro de Génération Lycée 2 de editorial Santillana pola variedade das actividades e porque permite organizar as 
clases cos dous niveles que aparecen no Bacharelato: alumnos que estudaron Francés durante toda a ESO e outros que só o fixeron ata terceiro ou durante un 
curso escolar. O obxectivo a conseguir ao final do curso e que o alumnado chegará en Bacharelato a equivalencia dun nivel B1 no Marco Común Europeo, sen 
esquecer que as clases deberán adaptarse as peculiaridades da clase e ao ritmo do aprendizaxe dos alumnos. 

 
O libro é extenso e o departamento de Francés dividiuno en 1º Bacharelato E 2º de Bacharelato segundo a temporalización que se indicou anteriormente. 

 
Ademais, hai que ter en conta que 2º de Bacharelato é un curso polo xeral máis curto, no que as últimas semanas adoitan dedicarse á preparación de exames de 
acceso á Universidade. Traballarase na preparación das probas ABAU, preparándoas cos textos reais doutros cursos anteriores, textos xornalísticos e probas 
moi similares tipo ABAU, para practicar en vistas dos exames. 
 

Os/as alumnos/as continuarán a buscar informacións e debater sobre o mundo actual, as relacións con xentes doutros países e ou- tras culturas. 
 

Dentro dos mínimos exixibles estará especialmente o uso correcto de tódolos tempos verbais, en forma afirmativa, negativa e i nterrogativa e o 
uso de todo tipo de conectores ademais do vocabulario básico relacionado cos temas das unidades. 

 
-Unidade 6 : 

- Falar dos seus proxectos para o futuro 
- Expresar sentimentos negativos : la déception, le dégoût, l’ennui 
- A hipótese con si 
- O futuro no pasado 
- O pronome EN 
- Os adxectivos e os pronomes indefinidos : chaque, tout, tous les et chacun 
- O plural dos nomes compostos 
- Os verbos boire et rire 

 
-Unidade 7 : 

- Prometer 
- Poñer en garda e tranquilizar 
- Redactar un Curriculum Vitae 
- O subxuntivo 
- O emprego do subxuntivo 
- O pronome Y 
- A expresión du but (finalidade) 
- A voz pasiva 
- Os verbos fuir et haïr 

 
-Unidade 8 : 

-Expresar a certeza, a probabilidade, a posibilidade, a dúbida. 
- Formular un desexo ou a intención. 
- Xustificar as súas eleccións e as súas opinións persoais. 
-Indicativo ou subxuntivo ? 
- A causa 
- A consecuencia 
- As preposicións 
- Os verbos suffire et valoir 

 



 
-Unidade 9 : 

-Formular eloxios e críticas 
-Citar as palabras de alguén 
-Concordancia do verbo con un nome colectivo 
-Os pronomes relativos compostos 
-O discursoe a interrogación indirectos no pasado 
- A oposición e a concesión 
- Os verbos acquérir et vêtir 

 
-Unidade 10 : 

-Situar no tempo 
- Expresar a tristeza 
- Invitar alguén a confiarse 
-O participio presente e o adxectivo verbal 
- O xerundio 
- As relación temporais 
- Os verbos croître et mouvoir 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Presentación periódica do caderno persoal 
-Observación e control do traballo persoal do alumno, por exemplo recollida de redaccións, traballos ou proxectos, tanto individuais como en parellas ou grupo. 

-Actitude positiva, de participación, de interese e de axuda ós compañeiros/as, tamén autoavaliados e polos compañeiros/as. 
-Produción oral do alumno durante o trimestre (interacción co profesor e os compañeiros, capacidade de comunicación, etc. ). 

-Probas obxectivas realizadas ó longo do trimestre (mínimo de dúas orais- comprensión e expresión- e dúas escritas – comprensión, expresión e coñecementos 
lingüísticos). 

-Probas curtas obxectivas realizadas na aula ao longo do trimestre. 
-Participación, cooperación, realización da Tarefa Final ó remate de cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

As probas serán cualificadas de 0 a 10 

-As intervencións, actitude, participación na tarefa, etc. serán tamén cualificados de 0 a 10. Consideraranse aprobadas ditas tarefas se se obtén un mínimo de 5. 

-O caderno será cualificado como: IN; SF; A.B.; B; T.B. 

-A media das probas obxectivas suporá un 50% da nota; o caderno e o “traballo” na clase o 25% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDOTOLOXÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

O currículo básico proposto pola LOMCE que recolle as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, está orientado á acción, é dicir, 
a desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de pór en xogo as actitudes, os coñecementos e as destrezas que lle permitan comunicarse en situacións 
específicas no mundo real. Esta capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, considerar a lingua como algo que se fai e 
que se aprende a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente se sabe. 

 

A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, en que se materializan 
conxuntamente todos os aspectos que nunha análise máis teórica da lingua adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado 
á acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas competencias que capacitarán ao alumnado para construír e descodificar 
textos, non debe esquecerse que son as actividades de comprensión e produción dos devanditos textos, en determinados contextos, o que constitúe a acción 
comunicativa lingüística real. Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao reto comunicativo, é conveniente que 
tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que tanto o traballo 
realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira 
que as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda que son diversas e motivadoras, teñan sempre como característica común a contribución á 
consecución dos obxectivos específicos que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades lingüísticas na etapa respectiva. 

 

Traballarase de xeito presencial os estándares de aprendizaxe e as competencias imprescindibles, seguindo a Programación Didáctica do Departamento para o 
curso 2021-2022. A secuenciación será por trimestres, coas unidades que corresponden á primeira, segunda e terceira avaliación,tal como aparecen na 
Programación do departamento de francés. Os contidos imprescindibles serán a comprensión, a produción de textos esctritos, e a expresión. 

 

Segundo o Protocolo Covid da Xunta, no ensino presencial informarase do funcionamento da Aula Virtual do instituto e “durante o tempo que asiste o seu alumnado 
o ao centro realizarase unha proba do seu correcto funcionamento na comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se 
teña que pasar á educación a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación didáctica”. Os titores e o profesorado de cada materia “facilitarán 
ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte”. Todo o profesorado “asegurarase de que o seu 
alumnado coñece o funcionamento do seu curso e a metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia”. 

 

No Programa de acollida do IES Urbano Lugrís, figuran as seguintes accións formativas, tanto para o ensino presencial como non presencial: 

• Precisamos mellorar a competencia dixital do alumnado e familiarizalo coas ferramentas dixitais do centro de uso habitual, tamén aos seus responsables 
no caso do alumnado de menor idade. 

• Realizarase nos primeiros días de curso unha enquisa por parte do titor/a de cada grupo, para coñecer os dispositivos con que conta o alumnado e 
detectar as necesidades que poida ter de cara a un escenario de ensino non presencial e así poder darlles algunha alternativa que lles facilite o proceso 
e a integración, no caso que se dea. Dispositivos: teléfono móbil, correo electrónico, así como o material co que conta na súa casa para o posible caso 
dun ensino non presencial (portátil, ordenador de mesa, webcam, tableta, wifi...). Esta ficha será arquivada na xefatura de estudos e polo propio titor. 

• As familias ou alumnado maior de idade descargarase a aplicación AbalarMóbil. 

• No caso de alumnado que non conte cunha conta de correo terá que creala coa axuda do titor/a. 

• O alumnado contará con usuario e contrasinal para o acceso á aula virtual e coñecerá como acceder. 

• O alumnado coñecerá a páxina web do centro. 

• Para personalizar a la teleformación ante unha posible formación semipresencial ou a distancia, coa axuda dalgún docente do grupo, o alumnado 
actualizara cadanseu perfil da aula virtual cun correo electrónico que se compromete a empregar e cunha foto súa. 

• Nun curso da aula virtual creado para cada titoría, coa axuda dalgún docente do grupo, o alumnado practicará coas ferramentas básicas dun curso 
online: descargar arquivos, acceder a enlaces, entrar nunha tarefa e subir un arquivo, e acceder a cuestionarios e proceder ao envío. 

• No caso de dispor de dispositivo electrónico, está a app de Moodle para poder acceder aos cursos da aula virtual dende o móbil ou a tableta. 

• No caso de dispor de libro de texto dixital nalgunha materia, coa axuda do docente da mesma, accederase ao libro dixital para coñecer como se opera. 

• O alumnado recibirá información sobre a ferramenta de videoconferencia Cisco Webex: descarga, acceso, etc. 

• O alumnado recibirá información sobre o comportamento e actitudes que se deben mostrar nas videoconferencias. 

• Cada docente informará ao seu alumnado da metodoloxía e estratexias que se empregarán na materia/módulo no caso de confinamento individual, e 
de cara a que o alumnado que teña le illarse non perda o ritmo da actividade académica presencial que leva o resto do grupo. 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

“As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. Incluirase na programación o modo de prover o 
dereito á educación ao alumnado que non poida seguir o ensino telemático. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado.” 

 

O alumnado estará familiarizado “coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual, e saberá como traballar en caso de actividade lectiva 
semipresencial”. Protocolo Covid da Xunta. 

 

O alumnado que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, notificarano 
ao equipo directivo ao principio do curso, onde o equipo directivo xa realizou unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao 
ensino a distancia. 

 

O profesorado da materia subirá as tarefas á Aula Virtual e os alumnos poderán mandalas ao correo do departamento nun arquivo de word para que se poidan 
corrixir as tarefas. A corrección será subida á Aula Virtual ou pode ser enviada ao correo persoal do alumno, coa cualificación. 



 
 

Para cada tarefa indicaranse as datas de entrega e explicarase en que consiste. 

 

As familias poderán coñecer as tarefas programadas semanalmente ou quincenalmente, xa que se publicarán na páxina web do instituto e na Aula Virtual. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No Protocolo Covid da Xunta aparece que “as programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. Incluirase 
na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o 
profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.” 

 

A actividade lectiva non presencial e “o ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de 
cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles, ben 
achegados polo profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido 
da materia ou a avaliación continua da mesma”. 

 

“O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falta de equipamento para que a Consellería adopte as medidas oportunas 
que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a 
Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coicidan co tempo de suspensión”. 

 

Actividades 

 

Actividades propostas na Aula Virtual. 

 

Comunicación por mensaxe na Aula Virtual e por correo electrónico cos alumnos/as e as familias para resolver dúbidas dos contidos que están traballando na Aula 
Virtual e nas tarefas. 

 

O profesorado estará en contacto directo co alumnado para motivalo e resolver calquera tipo de dúbida. 

 

Actividades de recuperación das avaliacións se se suspenden as clases. Entrega de actividades pendentes para recuperar as avaliacións. 

 

Lectura de apuntes teóricos colgados na Aula Virtual. 

 

Actividades de avaliación mediante exercicios de gramática e de léxico, e intentarase que as actividades non desborden ao alumnado. 

 

METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen conectividade). 

 

Todo o alumnado dispón de conexión. Co móbil xa é suficiente. 

 

Utilización da Aula Virtual para compartir cos alumnos/as apuntes, tarefas e enlaces. Todos os avisos realizaranse cada semana a través de Abalar. 

 

O alumnado que non dispoña de ordenador ou teña dificultades para utilizar a Aula Virtual envía as tarefas ao correo de Departamento de francés para recibir o visto 
bo do docente. 

 

As tarefas pódense enviar sacando fotos co móbil ou subindo calquera tipo de arquivo á Aula Virtual. 

 

Materiais e recursos. 

 

Todo o alumnado pode desenvolver as súas actividades co seu material habitual, libro de texto e caderno de exercicios. Os alumnos da ESO e de 2º de BAC 
dispoñen dos libro de texto en francés en edición dixital. Ao principio do curso foi entregado a cada alumno un código de acceso para descargar a edición do libro 
dixital da editorial Santillana. Tamén aparecen na páxina do instituo os enlaces para o libro de texto e o caderno de exercicios da ESO. 

 

Adáptanse as tarefas propostas ao material do que dispoñen nos seus fogares. 

 

Establecéronse cursos na Aula Virtual. Todo o alumnado está conectado e ten acceso á Aula Virtual. 

 

Na Aula Virtual estarán colgadas as actividades, apuntes teóricos e todo tipo de enlaces a vínculos. 

 

Creouse unha conta de correo electrónico do Departamento de francés para que o alumnado envíe as tarefas que non poidan ser enviadas a través da Aula Virtual. 

 

 

 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

MATERIA CURSO 

Francés 2ª lingua estranxeira 
2º ESO coa materia de 1º pendente. 

3º ESO coa materia de 2º pendente. 

PROGRAMA DE REFORZO E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

- Sendo unha materia de contidos progresivos a recuperación farase fundamentalmente coas actividades da clase, co traballo na aula e as actividades 
realizadas: memorización, exercicios, participación. 

- A presentación do caderno é fundamental: debe ofrecer un aspecto limpo, ordenado, e sobre todo, coas actividades realizadas. 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

- A proba constará do mesmo tipo de actividades que as realizadas nas clases, respectando os mínimos exixibles. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Sendo unha materia de contidos progresivos a recuperación farase fundamentalmente coas actividades da clase, para aqueles alumnos que estando 
matriculados en 2º teñen pendente o francés de 1º da ESO, ou os de 3º da ESO non matriculados en francés neste curso con 2º pendente. 

Se o alumno matriculado en francés neste curso supera a materia do curso anterior de 1º curso (1ª e 2ª avaliacións) co traballo na aula e as actividades 
realizadas: memorización, exercicios, participación … terá automaticamente aprobada  a materia pendente. Caso de non superar estas probas terá 
que presentarse á proba final no mes de maio que será cualificada de 0 a 10. 

 
-No caso do alumnado de 3º da ESO, repetidor, con 2º pendente, pediráselles a  aqueles alumnos que xa non están matriculados neste curso en francés 
a entrega do “Cahier d’exercices” completado correctamente, sen ningún erro, que deberán presentar antes de finalizar cada trimestre. 

 
-A presentación do caderno é fundamental. Debe ofrecer un aspecto limpo, ordenado, e sobre todo coas actividades realizadas. 

 

Se non se realiza esta tarefa, realizarán unha proba oficial en maio cos mínimos esixibles en 1º e 2º da ESO, tendo que acadar un mínimo de 5 puntos 
para ser aprobada. 
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