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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O departamento está formado por tres profesoras:

ALONSO GONZÁLEZ, Mª Carmen ( Xefa do Departamento) que terá os seguintes grupos: 2º ESO, 3º ESO, 1º e 2º

bacharelato, cun total de 16 horas, contando coas reducción por Xefatura de departamento .

RODRIGUEZ, Leonor : 1ºESO, 3º ESO , 4º ESO , 1º e 2 bacharelato , cun total de 18 horas, con3 horas de reducción

por sección bilingue

CONDE, María, cos grupos: 1ºESO,2º ESO, 4º ESO,  e 1º  bacharelato diurno e adultos, con 16 horas de francés

( que completará horario con música)

Ademáis haberá unha auxiliar de lingua, Jeanne Douzant.

Os grupos ós que atenderán estas profesoras son os que se expoñen nos cadros que siguen:
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ESO

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

6 grupos 3 grupos 3 grupos 2 grupos

12 horas 6 horas 6 horas 6 horas

BACHARELATO (DIURNO E ADULTOS)

1º Bacharelato 2 Bachare la to 1 ª

lingua

2º Bacharelato 2ª

lingu

1 º B a c h a r e l a t o

ADULTOS

3 grupo 2 grupos 2 grupo 1 gr

6 horas 6 horas 6 horas  2horas

Neste curso, como no anterior, funciona unha sección bilingüe na asignatura de Educación Física no curso de 3º

ESO e outra en Música. Tamén contamos con unha sección bilingüe en  Educación Física en 4º da ESO. Os

profesores de Francés encargados da docencia nestes cursos coordinaranse semanalmente cos responsables

destas seccións.

Os alumnos do IES Valle-Inclán proceden maioritariamente de colexios públicos situados no centro da cidade

e pertencen a familias de clase media ou media-alta. 

Os nosos alumnos son debutantes en Francés porque todos teñen cursado Inglés na Ensinanza Primaria. En

xeneral o grado de motivación cara a nova materia é considerable, non só pola novidade senón tamén polo feito

mencionado antes: moitos país con estudos superiores que saben a importancia de falar varias línguas estranxeiras

no mundo globalizado no que vivimos. Hai algúns casos de exencións nos dous primeiros cursos da ESO e unha

gran maioria de alumnos elixe o Francés 2ª língua como optativa nos cursos 3º e 4º. Non hai casos de alumnos que

escollan Francés como primeira língua na ESO aínda que a lei o permita e deberíaselles dar a opción de escoller o

Francés primeira língua.

 Este é un ano de cambio xa que é a primeira vez que a LOMCE estará vixente en tódolos cursos e que haberá dúas

reválidas, unha en 4ºESO e outra en 2º bacharelato.

  2.- OBXECTIVOS PARA O CURSO NA ESO
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Esta programación procede do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño no que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e 

de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de 

investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de 

pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais.

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, 

afectos e aventuras, sobre o mundo; como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor 

do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación 

lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para 

comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, e 

tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegarao patrimonio literario e cultural que estas 

propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a 

protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento 

mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O 

Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular 

transcendencia non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transpa-

rencia de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da 

competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques 

das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia 

para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de 

currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilin-güismo 

como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, 

enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado"O dereito dos estudantes á calidade e á 

equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 

2010, e Conferencia Intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida

en Estrasburgo en setembro de 2013.

A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden coas actividades

de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun

ámbito específico para procesar (en formade comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha
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tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos

escritos e produción de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas actividades requiren a

competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos que abrangue a

competencia comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas

noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das

actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa

comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque

para a realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o grao de

adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, deberán aplicarse todos os

criterios de avaliación recollidos e descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque

que correspondan.

A lingua é un útil de comunicación que é imposible separar do seu contexto cultural. A súa aprendizaxe só

debería concebirse con este espíritu: poñer ós alumnos en situacións tan próximas da realidade como sexa posible,

concebir a clase de francés lingua estranxeira como un laboratorio no que poder observar, experimentar e tomar o

tempo necesario para a análise. Aprender unha lingua é coñecer un mundo novo, unha nova visión da realidade e da

experiencia e condición humana.

Durante moitos anos, a didáctica das línguas estranxeiras apoiouse en metodoloxías máis ou menos estritas

(métodos directo, audiovisual...) derivadas das teorías lingüísticas estructurais e as tendencias conductivistas da

aprendizaxe. Actualmente, sen embargo, a tendencia xeral na didáctica das línguas estranxeiras é a dunha maior

flexibilidade metodolóxica co obxectivo de conseguir un ensino máis comunicativo, tanto oral como escrito, e un

ensino funcional e centrado no alumno. Grazas á perspectiva que dá o paso do tempo, e partindo da idea de que o

equilibrio acostuma ser a mellor resposta, a opción metodolóxica do noso departamento debe ser o resultado da

integración das diferentes metodoloxías e tendencias comunicativas e funcionais.

Desde este punto de vista, definimos os nosos obxectivos en termos de competencia comunicativa: trátase de

proporcionar ós alumnos os medios de sentirse cómodos mentres se  desenvolven  en situacións da vida cotiá,

mediante unha metodoloxía activa e participativa, na que eles non sexan meros receptores e observadores senon

tamén copartícipes no proceso de aprendizaxe coa  súa aportación consciente no desenrolo e definición de tarefas e

de obxectivos. Trátase tamén de proporcionarlles os elementos necesarios para o coñecemente e reflexión sobre a

realidade sociocultural doutras sociedades, reflexión crítica que axudará a que poidan contemplar cunha óptica nova

a propia  maneira de ser.
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A lingua apréndese en sociedade e en permanente intercambio cos outros. Polo tanto,  parécenos tamén

importantísimo a implicación dos alumnos nunha aprendizaxe colectiva, na que o traballo en grupo e a reflexión e

interacións cos compañeiros xoguen un papel determinante.

Coidamos asímesmo que é decisivo que os alumnos aprendan a utilizar estratexias de traballo persoal: a reflexión

e o adecuado uso dos materiais ó seu alcance, en particular, debe garantirlles un progreso significativo na súa

aprendizaxe. Insisteremos pois en proporcionarlles técnicas e hábitos que contribúan a lograr este obxectivo.

ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia lingüística de xeito directo,

completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa

xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseado no desenvolvemento de habilidades comunicativas

contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. Agora ben,

a achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir as

habilidades de escoitar, falar e conversar, unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua

estranxeira mellora a competencia comunicativa xeneral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e

por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando diferentes tipos de

discurso en contextos e con funcións diversas. Por outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de

regras de funcionamento do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a

adquisición desta competencia.

A partir da adquisición da linguaxe, este convértese en vehículo do pensamento humán, en instrumento para a

interpretación e representación da realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe

pois de xeito esencial ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a

capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e

expresión, facilitando ou completando a capacidade de alumnos e alumnas para interpretar ou representar a

realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións.

Doutra banda, a competencia para aprender a aprender rendabilízase enormemente se se inclúen contidos

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada alumno poida identificar como

aprende mellor e que estratexias lle resúltan máis eficaces. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado

específico de reflexión sobre a propia aprendizaxe que xa se iniciou en Educación primaria pero que debe adquirir

nesta etapa un grado maior de sistematización. O desenvolvemento de estratexias diversas para aprender a
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aprender prepara ao alumnado de forma progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e

para seguir aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida.

 Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. As linguas serven

aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións.

Pero tamén, en gran medida, son vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese

e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de

comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra

banda, en lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas

interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, desenvólvese a

habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros,

conseguir acordos e, en definitiva, favorécese aprender de e cos demais.

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia relativa ao tratamento da

información e competencia dixital. As tecnoloxías da información e a comunicación ofrécennos a posibilidade de

comunicarnos en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante

de información que medra cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira facilita o acceso á información que se

pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. Ademais, facilita a

comunicación persoal a través do correo electrónico en intercambios con mozos doutros lugares, e, o que é máis

importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. Así mesmo, na medida en que a 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 ao desenvolvemento desta competencia.

Esta materia inclúe específicamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e dos

países nos que se fala e, xa que logo, contribúe a adquirir a competencia cultural e artística ao propiciar unha

aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao

desenvolvemento desta competencia si se facilíta a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas

manifestacións culturais e artísticas e si se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo que permitan

coñecer e explorar as distintas técnicas artísticas. En definitiva, transmitir en lingua estranxeira o coñecemento e a

apreciación da diversidade cultural como vía para descubrir e aceptar as diferenzas, comprendendo así a achega das

diferentes culturas ao progreso da humanidade.
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O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da competencia que favorece a 

autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo no aula, o manexo de 

recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón poñer en funcionamento 

determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na planificación, 

organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal.

2.1-.- OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA

O currículo oficial da Segunda Lingua Extranxeira para a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria plantexa como

objectivo principal a adquisición dunha competencia comunicativa (gramatical, discursiva, sociolingüística, estratéxica

e sociocultural) en todas as súas vertientes:

 A comunicación oral: para que os alumnos poidan comunicarse, na doble faceta de comprensión e expresión,

en situacións habituais da súa vida cotiá ou relacionadas cos seus intereses e motivacións.

 A comunicación escrita: para que os alumnos adquiran un dominio da mesma, na doble faceta de comprensión

e expresión, que lles garanta poder comunicarse en situacións prácticas e cotiás.

 A reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe: para que o alumno reflexione sobre os

mecanismos que utiliza para aprender e identifique as estratexias que lle son máis uteis, facilitando a súa

propia aprendizaxe.

 Os aspectos socioculturais: para amosar aos alumnos outras formas de entender  a realidade, enriquecer así o

seu mundo cultural e favorecer o desenvolvemento de actitudes de relativización e tolerancia.

A ensinanza do francés como Segunda Lingua Extranxeira na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria terá como

obxectivo contribuir a desenvolver nos alumnos as capacidades seguintes:

1. Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación máis habituais ou que

conteñan información básica sobre o contorno próximo familiar e social e producidas por falantes ou por medios de

reprodución e de comunicación.

2. Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades básicas de comunicación tanto en

interaccións reais e propias da aula, como en interaccións simuladas que reproduzan situacións reais cotiás e

interaccións sociais básicas, producindo textos comprensibles e amosando interese por comprender e facerse

comprender.

3. Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación expresadas en diferentes tipos de

texto, identificando cunha finalidade comunicativa concreta as informacións globais e específicas que transmiten os

textos.
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4. Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia e que respecten as regras do código escrito.

5. Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados ás capacidades e intereses

co fin de obter informacións requiridas previamente.

6. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo como elemento que facilita a

aprendizaxe e mellora as producións propias.

7. Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos

propios, identificando trazos básicos e evitando os estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura

galega para cumprir, se é o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia a resolución

de malentendidos interculturais.

8. Usar estratexias de aprendizaxe xa aprendidas noutras linguas e desenvolver e ampliar outras mediante a

comparación e contraste entre as diferentes linguas do currículo, aplicando a experiencia previa nesas linguas á

aprendizaxe da segunda lingua estranxeira.

3.-PROGRAMACION PRIMEIRO CURSO

3.1.- contidos

3.2.- criterios de avaliación

3.3.- estándares de aprendizaxe

3.4.- competencias clave

Veremos estes catro puntos fundamentais nuns cuadros que permiten unha perfecta análise simultánea.
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3.5.- CONTIDOS SINTACTICO-DISCURSIVOS
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3.6.-COMPETENCIAS CLAVE :  contribución ao desenvolvemento das competencias clave

(Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a.Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en 

situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b.Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo de los 

alumnos, combinando a la vez recursos expres

ivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c.Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 

alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura como fuente de 

información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) d.

Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e.Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f.Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadassegún el tema en una situación comunicativa concreta, tanto oral 

como escrita. (Obj. 2, 4 5)

Competencia nº 2). Matemática

Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del

aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj5) 

Competencia nº 3). Conocimiento e interacción del medio físico 

a.Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 

b.Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

c.Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

d.Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8)

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar en

clase. 

Competencia nº 4). Tratamiento de la información y competencia digital. 

a.Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b.Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información yrealizar las 
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actividades propuestas para cada grupode alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) Esta competencia se trabaja a diario, tanto en 

clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos didácticos. 

(Competencia nº 5). Social y ciudadana. 

a.Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b.Captar y contrastar lo que es diferente o semejanteentre la cultura francesa y la propia cultura en lo que se refiere a

la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creenciasculturales. (Obj. 9) 

c.Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. (Obj. 10) 

d.Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 

Para desarrollar esa competencia se realizan tareasde trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo expresar 

ideas propias, sino también a escuchar lasde los demás, aprendiendo con y de los otros. 

(Competencia nº 6). Competencia cultural y artística. 

a.Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b.Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos 

diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y narraciones, 

etc... utilizando el Francés para el cono

cimiento y la apreciación de manifestaciones artístcas. 

(Competencia nº 7). Aprender a aprender. 

a.Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. (Obj. 5) 

b.Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c.Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. (Obj. 5) 

d.Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.(Obj. 10) 

e.Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar.

(Obj. 10, 6) 

f.Identificar las propias habilidades y dificultades,con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y 

las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué estrategias 
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se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la organización de 

su trabajo y sus hábitos de estudio

con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

(Competencia nº 8). Autonomía e iniciativa personal

a.Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b.Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros 

gramaticales, léxico personalizado, cuadernn el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

c.Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d.Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e.Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados.

(Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica

le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera de su entorno inmediato. 

3.7. Temporalización. 

 Neste curso hai francés dúas horas por semana. 

Horas 

1er trimestre: 

22 horas. 

Unidad 0: 6 horas 

Unidad 1: 7 horas 

Unidad 2: 7 horas 

2º trimestre 

22 horas. 

Unidad 3: 7 horas 
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Unidad 4: 7 horas 

Unidad 5: 7 horas 

3er trimestre 

24 horas. 

Unidad 6: 7 horas. 

Unidad 7: 7 horas. 

Unidad 8: 7 horas

Texto recomendado: FACILE  1.

3.8.-Criterios de evaluación distribuidos nos 4 bloques 

Bloque 1. 

Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Identifica nombres deletreados 

Identifica a personas 

Comprende la descripción del carácter 

Comprende una biografía 

Comprende una orden de búsqueda 

Comprende la presentación de un personaje 

Comprende un mensaje grabado 

Comprende anuncios y diálogos 

Comprende un mensaje 

Bloque 2. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Deletrea nombres 

Interactúa con un compañero saludando 

Interactúa con un compañero dando indicaciones de lugar 

Participa en una conversación simple saludando 

Comprende un mensaje de audio 

Representa un diálogo

Expresa sus gustos, 

Pregunta y dice la nacionalidad 
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Describe personas 

Pregunta y dice lo que hay 

Describe el carácter 

Presenta a un personaje 

Pregunta y dice la hora 

Se informa sobre el horario 

Expresa la frecuencia y la duración 

Habla del horario 

Propone o pide algo y responde 

Sitúa las cosas en el espacio 

Expresa sensaciones 

Pide permiso y responder 

Dice a alguien que haga algo 

Hace proyectos y los sitúa en el tiempo 

Propone y fija una cita 

Invita, propone, acepta, rechaza 

Deja un mensaje en un contestador 

Bloque 3

 Comprensión de textos escritos 

Comprende una publicidad 

Comprende una tarjeta de felicitación 

Comprende una fecha de cumpleaños 

Identifica a personas 

Comprende correos electrónicos 

Lee una biografía y la comprende 

Lee una orden de búsqueda y la comprende 

Comprende la programación de la tele 

Comprende un correo electrónico 

Comprende catálogos 

Comprende anuncios 

Bloque 4.
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 Producción de textos escritos: expresión 

e interacción 

Redacta una tarjeta 

Escribe una tarjeta de felicitación 

Expresa sus gustos, 

Describe a personas 

Pregunta y dice la nacionalidad 

Redacta correos electrónicos 

Responde a un correo electrónico 

Redacta una nota 

Presenta a su familia 

Describe casas 

Redacta anuncios 

3.9.-Criterios para a evaluación das competencias básicas. 

Aunque podamos dar una opinión sobre todas las competencias, nuestra materia se centrará principalmente en la 

evaluación de las que están claramente definidas dentro de nuestros objetivos: competencias 1, 7 y 8. 

Dado que la competencia lingüística (1) corresponde a los conceptos y procedimientos programados, su evaluación 

vendrá dada al evaluar dichos conceptos y procedimientos. 

Las competencias de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal 

(7 y 8) corresponden a las actitudes que evaluamos en todos nuestros cursos. Por tanto, su evaluación vendrá dada 

al evaluar dichas actitudes. En porcentajes dentro de la nota del alumno: Como evaluamos conceptos - 

procedimientos y actitudes en paralelo con las competencias 1, 7-8, consideraremos que el alumnado ha superado 

las competencias básicas si es calificado positivamente en los dos bloques (conceptos-procedimientos / actitudes). 

3.10.- mínimos  exisibles 

• Compresión do esencial de mensaxes orais e escritas sinxelas en situacións de aula ou sobre temas

familiares tratados previamente. 

• Producción de mensaxes orais e escritas sinxelas para formular informacións básicas, insistindo na

correcta pronunciación. 

• Recoñecemento do erro, utilizándoo para mellorar. Comprensión e utilización das estruturas lingüísticas
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básicas e o léxico estudado nas unidades. 

• Enfrontamento de novas dificultades que xurden na comunicación sen renunciar á posibilidade de

comunicarse. 

• Colaboración nos traballos de grupo e respecto das opinións dos compañeiros. 

• Actitude positiva na realización de tarefas e correcta presentación e coidado do material de traballo. 

• Actitude positiva en clase e aberta cara a aprendizaxe do francés e a outras culturas. 

• A competencia oral computará un 80% na nota.

4.- PROGRAMACIÓN 2º ESO  

 4.1.- contidos

4.2.- criterios de avaliación

4.3.- estándares de aprendizaxe

4.4.- competencias clave   

Estes catro puntos fundamentais están perfectamente recollidos nestes cuadros:

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais

 a

 c

 d

 i

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

– U s o d o
contexto verbal e non verbal, e dos
coñecementos previos sobre a situación
(quen fala a quen, con que intencións, onde e
cando) que dan lugar a inferencias do
significado baseadas no contexto;

– U s o d o s
coñecementos referenciais sobre o tema. 

– Identificación
de palabras clave.

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

– Identificación
dos recursos lingüísticos ou temáticos
adquiridos. 

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

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou

 B1.1. Comprender preguntas e informacións
relativas á información persoal e pública moi
básica (identificación persoal, gustos, etc.), así
como instrucións e peticións elementais
relativas ao comportamento e actividades na
aula.

 B1.2 . Usar es t ra tex ias bás icas de
comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as 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 que intencións, onde e
cando) que dan lugar a inferencias do
significado baseadas no contexto, e as
experiencias e os coñecementos transferidos
desde as linguas que coñece.

 B1.3. Comprender o sentido global e as
informacións específicas máis salientables de
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por
exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir
instrucións ou indicacións, identificar persoas
que posúen algo, obxectos e lugares descritos
cun vocabulario básico, etc.) emitidas cara a
cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre
situacións habituais de comunicación, se se fala

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

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 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 instrucións e consignas de aula.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a
información máis salientable de textos orais
procedentes de medios audiovisuais ou de
in te rne t , b reves como ins t r uc ións 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
escoitar o dito.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 SLEB1.4. Comprende a información esencial en
conversas breves e moi sinxelas nas que
participa, que traten sobre temas familiares

 CCL

 CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

vaga nunha situación comunicativa.

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

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

moi amodo e con moita claridade.

 B1.4. 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.

como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia,
a escola, o tempo libre, a descrición moi básica
dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e
estados de saúde, sensacións e sentimentos
moi elementais.

 CCEC

 CD

Bloque 2. Produción de textos orais

 a

 c

 d

 i

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación:

– Identificación
do contexto, do destinatario e da finalidade
da produción ou da interacción.

– Adecuación do
texto ao destinatario, ao contexto e á 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 e coherencia
básica, estruturándoa adecuadamente e
axustándose, de ser o caso, aos modelos e
ás fórmulas de cada tipo de texto
memorizados e traballados na clase
previamente. 

– Reaxuste da
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. 

– Compensación
das carencias lingüísticas mediante
p r o c e d e m e n t o s l i n g ü í s t i c o s 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 meta. 

– P e t i c i ó n d e
axuda.

– Paralingüístico
s:

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que
se cometan erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar
repeticións para entender a mensaxe.

 B2.2. Interactuar de xei to sinxelo en
intercambios claramente estruturados, utilizando
fórmulas moi básicas relativas a saúdos,
despedidas, agradecementos e presentacións,
colaborando para entender e facerse entender.

 B2.3. Intercambiar de xeito intel ix ible
información sobre si mesmo/a e sobre accións e
nocións (horarios, datas e cantidades) moi
habituais da vida diaria, usando un repertorio
básico de palabras e frases moi simples
memorizadas, e facéndose comprender aínda
que a persoa interlocutora necesite que se
repita ou repetir o dito.

 B2.4. Dar e obter información sobre datos
básicos persoais e bens e servizos moi
elementais, utilizando un repertorio moi básico
de expresións moi sinxelas e habituais sobre
estes datos.

 SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula,
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua
es t ranxe i r a en d i f e ren t es s i t uac i óns
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 xeito espontáneo as formas
de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a
saúdos, despedidas, agradecementos e
presentacións, colaborando para entender e
face r se en tende r , e f a i e responde
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da
vida social diaria e do tempo libre, en situacións
de comunicación significativas para a súa idade
e o seu 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 s inxelas re lat ivas a
necesidades inmediatas, nas que pide e dá
información sobre lugares, horarios, datas,
prezos, cantidades e actividades máis comúns
para a súa idade e o seu nivel escolar.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 SLEB2.4. Participa en conversas informais
breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona
adecuadamente para establecer contacto social
elemental, intercambiar información moi básica,
manifestar os seus gustos, facer invitacións e
ofrecementos elementais (invitar a ir a unha
actividade, pedir ou ofrecer algo na 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 si mesmo/a 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 da persoa interlocutora para
entender e facerse entender.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

– Sinalización de
obxectos, uso de deícticos ou
realización de accións que aclaran o
significado. 

– U s o d e
linguaxe corporal culturalmente
pertinente (acenos, expresións
faciais, posturas, e contacto visual ou
corporal). 

– U s o d e
elementos cuasiléxicos (hum, puah,
etc.) de valor comunicativo.

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e
cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 a

 c

 d

 i

 B3.1. 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 e puntos principais).

– Formulación
de hipóteses sobre contido e contexto.

– In ferencia e
formulación de hipóteses sobre significados a
partir da comprensión de elementos
significativos, lingüísticos e paratextuais, e do
coñecemento e as experiencias noutras
linguas.

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

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia
e significado a partir de modelos escritos e
expresións orais coñecidas.

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás
imaxes, aos títulos e a outras informacións
visuais, aos coñecementos previos sobre o tema
ou sobre 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 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.

 B3.3. 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.

 B3.4. Comprende textos propios de situacións
cotiás próximas onde se dan a coñecer bens se
servizos ou acontecementos (anuncios
publicitarios elementais, folletos, catálogos,
invitacións, etc.), e con apoio visual cando teña
certa dificultade.

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos
adaptados relativos a temas do seu interese.

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 SLEB3.2. Comprende avisos, obr igas,
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 básica e moi
sinxela de correspondencia persoal breve na
que se fala de si mesmo/a e 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 á súa experiencia.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

Bloque 4. Produción de textos escritos

 a

 c

 d

 i

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación:

– Mobilización e
coordinación das propias competencias
xerais e comunicativas co fin de realizar
eficazmente a tarefa (repasar o que se
sabe sobre o tema, o que se pode ou se

 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.

 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 do seu nivel escolar.

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal moi básica e relativa aos

 CCL

 CAA

29    Departamento de Francés
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quere dicir, etc.).

– Localización e
uso adecuado de recursos lingüísticos ou
temáticos (uso dun dicionario ou dunha
gramática, obtención de axuda, etc.).

– U s o d e
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 pr incipal ,
conformando entre todos o seu significado
ou a idea global.

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

– Reaxuste da
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. 

– Recurso aos
coñecementos previos (utilizar frases feitas
e locucións, do tipo "agora volvo",
"paréceme ben", etc.). 

– Revisión:

– Identificación
de problemas, erros e repeticións. 

– Atenc ión ás
convencións ortográficas e aos signos de
puntuación.

– Presentación
coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño
da letra, etc.).

– Reescritura
definitiva.

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi
breves con información, instrucións e
indicacións moi básicas relacionadas con
actividades cotiás e de necesidade inmediata.

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

seus datos persoais, aos seus intereses ou ás
súas afeccións.

 CCEC

 CD

 SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións,
tarxetas posta is, fel ic i tacións, bandas
deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en
soporte dixital moi sinxelas 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, etc.) 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

 a

 c

 d

 i

 o

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

– S o n s e
fonemas vocálicos.

– S o n s e
fonemas consonánt i cos e as súas
agrupacións. 

– Procesos
fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico
dos elementos léxicos illados e na oración.

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación de uso máis básico,
recoñecendo o seu significado evidente, e
p r o n u n c i a r e e n t o a r c o n r a z o a b l e
comprensibilidade, aínda que teña que repetir
varias veces para se facer 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
r e l a t i v o s a r e l a c i ó n s i n t e r p e r s o a i s ,

 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, etc.) e persevera no uso de
patróns moi básicos de ritmo, entoación e
acentuación de palabras e frases.

 CCL

 CAA

 CCEC

 CD

 SLE B5 . 2 . U t i l i za ade cua dam en t e a s
convencións orais e escritas básicas propias da
lingua estranxeira no desenvolvemento do
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos,
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto polas

 CCL

 CD

 CAA

 CCEC
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 B5.2. Patróns gráficos e convencións
ortográficas.

– U s o d a s
normas básicas de ortografía da palabra.

– Utilización
adecuada da ortografía da oración: coma,
punto e coma, puntos suspensivos,
parénteses e comiñas.

 B 5 . 3 . A s p e c t o s s o c i o c u l t u r a i s e
sociolingüísticos: 

– Recoñecement
o 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, etc.; 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, os
países e as comunidades lingüísticas que
falan outra lingua e teñen unha cultura
diferente á propia.

 B5.4. Plurilingüismo:

– 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, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados
cos elementos transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valorando as competencias que se posúen
como persoa plurilingüe.

 B5.5. Funcións comunicativas: 

– I n i c iac ión 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

comportamento 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 das experiencias e os coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece.

 B5.5. 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 docente, relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

 B5.6. 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. 

diferenzas que poidan existir en aspectos
culturais como hábitos, horarios, etc.

 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 as experiencias noutras
linguas.

 CCL

 CD

 CAA

 CCEC

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos
l ingüíst icos ou cul turais, e valora as
competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

 CCL

 CD

 CAA

 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, etc.) utilizando adecuadamente as
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico
necesarios, moi básicos e traballados
previamente.

 CCL

 CAA

 CCEC
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situacións presentes, e expresión moi básica
de sucesos futuros. 

– P e t i c i ó n e
ofrecemento de información e indicacións, e
expresión moi sinxela de opinións e
advertencias. 

– Expresión do
coñecemento, o descoñecemento e a certeza.

   

  4.5.- Contidos didácticos – discursivos:

Francés I

 E

 A
 E
 N
 I
 E
 E
 E

 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, pron. 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). Introdución 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); posibilliade/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 e de varios propietarios);a cualidade (formación regular e
irregular dos adxectivos).

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; números ordinais ata dos 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); divisións (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.

 E

 R
 A
 E
 N
 I
 E
 E
 E
 E
 E
 a
 E
 E
 E

.

4.6.- COMPETENCIAS CLAVE

Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a.Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en 

situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b.Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo de los 

alumnos, combinando a la vez recursos expres

ivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c.Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 
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alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura como fuente de 

información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) d.

Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e.Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f.Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadassegún el tema en una situación comunicativa concreta, tanto oral 

como escrita. (Obj. 2, 4 5)

Competencia nº 2). Matemática

Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del

aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj5) 

Competencia nº 3). Conocimiento e interacción del medio físico 

a.Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 

b.Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

c.Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

d.Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8)

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar en

clase. 

Competencia nº 4). Tratamiento de la información y competencia digital. 

a.Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b.Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información yrealizar las 

actividades propuestas para cada grupode alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) Esta competencia se trabaja a diario, tanto en 

clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos didácticos. 

(Competencia nº 5). Social y ciudadana. 

a.Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b.Captar y contrastar lo que es diferente o semejanteentre la cultura francesa y la propia cultura en lo que se refiere a

la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creenciasculturales. (Obj. 9) 

c.Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. (Obj. 10) 

d.Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 
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Para desarrollar esa competencia se realizan tareasde trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo expresar 

ideas propias, sino también a escuchar lasde los demás, aprendiendo con y de los otros. 

(Competencia nº 6). Competencia cultural y artística. 

a.Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b.Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos 

diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y narraciones, 

etc... utilizando el Francés para el cono

cimiento y la apreciación de manifestaciones artístcas. 

(Competencia nº 7). Aprender a aprender. 

a.Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. (Obj. 5) 

b.Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c.Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. (Obj. 5) 

d.Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.(Obj. 10) 

e.Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar.

(Obj. 10, 6) 

f.Identificar las propias habilidades y dificultades,con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y 

las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué estrategias 

se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la organización de 

su trabajo y sus hábitos de estudio

con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

(Competencia nº 8). Autonomía e iniciativa personal

a.Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b.Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros 

gramaticales, léxico personalizado, cuadernn el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. (Obj. 10) 
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c.Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d.Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e.Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados.

(Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica

le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera de su entorno inmediato. 

4.7.- -SECUENCIACIÓN TEMPORAL

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno/a, que serán

quen marquen o ritmo de aprendizaxe. Tendo en conta que o curso ten aproximadamente 30 semanas e,

considerando que o tempo semanal asignado a esta materia é de 2 horas á semana, sabemos que no curso

habería ao redor dunhas 60 sesións. Podemos, pois, facer unha estimación do reparto do tempo por unidade

didáctica, tal e como se detalla a continuación:

PRIMEIRA  AVALIACIÓN: módulos 0,1 e 2 de FACILE 2

SEGUNDA  AVALIACIÓN: módulos 3,4 e 5 de FACILE 2

TERCEIRA  AVALIACIÓN: módulos 6, 7 e 8 de FACILE 2

LIBRO DE TEXTO UTILIZADO NA AULA:  FACILE 2.  Editorial S.M.- Hachette.

4.8.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR BLOQUES

 Comprender a idea xeral e informacións específicas de mensaxes orais emitidas cara a cara ou procedentes

de distintos medios audiovisuais articulados con claridade e pausadamente sobre: animais de compañía,

expresión da dor, partes do corpo, comidas e alimentación, descrición física, vestidos, os momentos do día, a

familia, actividades cotiás, as estacións, o tempo.

  Participar con progresiva autonomía en conversas espontáneas relativas ás necesidades na aula, e en

simulacións sobre os temas mencionaos no apartado anterior, empregando estruturas moi sinxelas, as

expresións máis usuais de relación social nos rexistros familiar e neutro, e o vocabulario básico destes cunha

pronuncia comprensible que non impida a comunicación.
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  Participar comprensivamente en situacións de comunicación escritas (da vida da aula ou simuladas): pedir

ou dar informacións sobre animais ou familia, describir, contar os que se fai.

  Comprender o significado global e algunhas informacións específicas de textos sinxelos, en soporte papel e

dixital, sobre: descrición de animais, símbolos de Francia, presentación dunha familia francesa, test

personalidade, tarxetas postais.

 Producir mensaxes escritas significativas, con enunciados e textos curtos, tanto en soporte papel como dixital:

elaboración de fichas sobre animais, poster ou redación coas actividades cotiás dunha persoa ou dunha

familia, tarxeta postal durante unha viaxe.

 Na propia lingua, comparar aspectos da vida cotiá dos países nos que se fala o francés cos do propio país: os

animais de compañía, a familia, a alimentación, as vacacións.

CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  (POR MÓDULOS)

 Comprender todas as informacións relativas a unha invitación (data, hora, motivo…) e redactar unha.

 Preguntar e dicir a hora.

 Falar da súa día a día / actividades cotiás empregando verbos pronominales.

 Ser quen de dar consellos utilizando estruturas imperativas afirmativas ou negativas.

 Utilizar o verbo venir

 Saber conxugar os verbos pronominales.

 Saber conxugar o imperativo.

 Discriminar e pronunciar os sons [ɛ] e [œ].

 Comprender e saber facilitar unha data.

 Identificar os momentos do día.

 Coñecer algunhas festas francesas e as súas datas de celebración.

 Entablar unha conversación telefónica. Saber intercambiar información de forma espontánea co seu 

interlocutor.

 Presentar á súa familia e falar dos vínculos familiares que unen a cada un dos seus membros.

 Describir un país especificando as súas características e dar a súa opinión.

 Contar unha viaxe especificando os medios de transporte utilizados.
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 Utilizar o verbo aller.

 Coñecer e utilizar as preposiciones diante de nomes de países e cidades

 Saber utilizar as preposiciones à l’, au, aux, à a.

 Identificar e pronunciar os fonemas [b] e [v].

 Coñecer e situar nun planisferio distintos países francófonos, as súas características, as súas bandeiras. 

Definir a Francofonía.

 Coñecer e situar nun mapa os países limítrofes con Francia, así como, algunhas cidades francesas relevantes.

 Facer plans e proxectos para un futuro próximo.

 Expresar un desexo ou facer unha petición formal.

 Presentar e describir un animal.

 Indagar a través de preguntas que proporcionen informacións precisas.

 Saber utilizar a estrutura do futuro próximo.

 Coñecer e utilizar a estrutura je voudrais + infinitivo.

 Saber utilizar o determinante interrogativo quel(lle)(s).

 Distinguir e identificar os fonemas [s] e [z].

 Identificar animais en vías de extinción e saber o que isto significa.

 Identificar animais de compañía

 Comprender as presentacións escritas dos adolescentes e resumir os seus gustos e pasatiempos.

 Expoñer oralmente as razóns xerais e as motivaciones persoais para aprender unha LVE utilizando a 

expresión de finalidade (pour) e de causa (parce que).

 Comprender as intencións comunicativas das instrucións dun QCM para elixir correctamente a opción 

adecuada.

 Ser consciente das súas fortalezas e debilidades para preparar mellor o segundo ano.

 Consultar os anexos que aparecen ao final do método para resolver as súas dificultades e dúbidas.

 Concordar correctamente en xénero o adxectivo de nacionalidade.

 Identificar na audición e diferenciar oralmente o xénero masculino e feminino.

 Coñecer as diferentes estruturas da oración interrogativa.
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 Suscitar diferentes preguntas utilizando adecuadamente as estruturas e os pronombres interrogativos.

 Dialogar sobre as súas actividades cotiás no colexio e expresar a frecuencia utilizando correctamente os 

adverbios.

 Coñecer o léxico sobre o colexio.

 Concordar correctamente o adxectivo cualificativo de carácter en xénero e número; distinguir oralmente as 

marcas de xénero.

 Utilizar o adxectivo adecuado segundo o carácter.

 Saber utilizar os adxectivos de nacionalidade, orixe e carácter .

 Saber conxugar os verbos en –dre.

 Saber utilizar os adverbios de frecuencia.

 Ser capaz de explicar o funcionamento do ensino secundario nos colexios en Francia.

 Comparar o sistema escolar francés e o seu. Intercambiar a súa opinión sobre estes dous sistemas cos seus 

compañeiros.

 Diferenciar os dereitos e os deberes.

 Formular oralmente e por escrito certas normas utilizando o presente de indicativo (afirmativo ou negativo) e 

respectalas.

 Utilizar adecuadamente os adverbios e as preposiciones para localizar.

 Ser capaz de mostrar ou atopar un obxecto a partir de indicacións espaciais orais.

 Describir as habitacións e estrutura dunha casa con axuda do léxico sobre a casa; saber utilizar correctamente

c’est / il est para situar ou describir.

 Utilizar o vocabulario da casa; describir a súa habitación ideal utilizando a expresión de desexo (vouloir).

 Saber utilizar o verbo vouloir.

 Respectar a forma e as regras de escritura dun acróstico e dun caligrama.

 Compoñer un poema con coherencia e coidar a calidade da lingua (sintaxis, gramática…).

 Comprender oralmente a descrición dun castelo real e ser capaz de asocialo cunha foto.

 Redactar unha descrición dun monumento ou dun castelo famoso do seu país.

4.9.-CRITERIOS AVALIACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS

Aunque podamos dar una opinión sobre todas las competencias, nuestra materia se centrará principalmente en la 
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evaluación de las que están claramente definidasdentro de nuestros objetivos: competencias 1, 7 y 8. 

Dado que la competencia lingüística (1) corresponde a los conceptos y procedimientos programados, su evaluación 

vendrá dada al evaluar dichos conceptos y procedimientos. 

Las competencias de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal 

(7 y 8) corresponden a las actitudes que evaluamos en todos nuestros cursos. Por tanto, su evaluación vendrá dada 

al evaluar dichas actitudes. En porcentajes dentro de la nota del alumno: Como evaluamos conceptos - 

procedimientos y actitudes en paralelo con las competencias 1, 7-8, consideraremos que el alumnado ha superado 

las competencias básicas si es calificado positivamente en los dos bloques (conceptos-procedimientos / actitudes). 

4.10.-MÍNIMOS ESIXIBLES

• Compresión do esencial de mensaxes orais e escritas sinxelas en situacións de aula e sobre temas tratados

nas unidades.

• Producción de mensaxes orais e escritas sinxelas para formular informacións, intencións e necesidades

básicas, insistindo nunha correcta pronunciación.

• Recoñecemento dos erro e correcta utilización das estruturas gramaticais e do léxico das unidades estudadas.

• Enfrontamento de novas dificultades que xurden na comunicación sen renunciar a comunicarse.

• Actitude responsable na realización de tarefas e no coidado e presentación do material de traballo.

• Colaboración nos traballos de grupo e respecto das opinións dos compañeiros.

• Actitude positiva en clase e cara a aprendizaxe do francés

• A competencia oral computará un 80% na nota.

5.-TERCEIRO CURSO

5.1.- OBXECTIVOS

Entre paréntese están os obxectivos da etapa e as competencias 

1.Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y reflexionando sobre el diagnóstico 

emitido por el profesor o por los compañeros. (Obj. 5, 6, 8) (Competencia nº 7) 

2.Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y elementos fonético-

fonológicos apropiados. (Obj. 2, 5, 8) (Competencia nº 1 ) 

3.Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o alumna y la francesa(Obj. 9) 

(Competencia nº 5) 

4.Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.(Obj.1)(Competencia n 1) 
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5.Dar o pedir información sobre el carácter. (Obj. 2,4, 5, 6) (Competencias nº 1, 6) 

6.Describir estados de ánimo. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 6) 

7.Dar o pedir precisiones temporales. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 6) 

8.Describir objetos. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencia nº 1) 

9.Hablar sobre proyectos. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 5) 

10.Encontrar una respuesta a un documento en soporte audio o papel. (Obj. 3, 6, 8)(Competencia n1) 

11.Entender en detalle documentos orales y escritos que traten temas familiares para el alumnado. (Obj. 3, 6, 7, 8) 

(Competencias nº 1, 5) 

12.Expresar un suceso en pasado, presente y futuro de forma oral y por escrito. (Obj. 3, 5, 6, 7, 8) (Competencia nº 

1)

13.Extraer información precisa (problema – situación en el pasado – solución) de un texto oral o escrito.(Obj. 3, 6, 7, 

8) (Competencia nº 1) 

14.Hablar y escribir sobre los diferentes temas tratados hasta ahora permitiendo comunicar información. (Obj. 2, 5, 6, 

7, 8) (Competencia nº 1) 

15.Hablar de sus hábitos durante la semana, de lo que ha hecho el día anterior, de lo que hará la semana próxima. 

(Obj. 2, 5, 6) (Competencia nº 1) 

16.Hablar de sus hábitos y preferencias. (Obj. 2, 5, 6) (Competencia nº 1) 

17.Hacer y responder preguntas sobre temas cercanos alalumno. (Obj. 2, 4, 5, 6)(Competencia nº 1) 

18.Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje.(Obj.6, 7, 10)(Compet. n 8) 

19.Redactar hábitos de vida para mantener la buena salud. (Obj.4, 5, 6, 7, 8) (Competencias nº 1 y 5) 

20.Redactar un E-mail, escribir una postal. (Obj. 4, 5, 6, 7, 8) (Competencia nº 1) 

21.Redactar una nota, excusándose justificando su ausencia. (4, 5, 6, 7, 8) (Competencias nº 1 y 5) 

22.Responder y hacer preguntassalvando cualquier dificultad en el proceso de comunicación. (Obj. 2, 5) ( comp 1)

5.2.- contidos                                                                                          

5.3.- criterios de avaliación (esquemático)

5.4.-estándares de aprendizaxe

5.5.- competencias clave : distribución nos estándares.  

Contidos Criterios de avaliació n Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Bloque 1. Comprensió n de textos orais 
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 B1.1. Estratexias de comprensió n: 

• –  Mobilizació n de informació n previa 
sobre o 

tipo de tarefa e o tema. 

• –  Identificació n do tipo textual, 
adaptando a comprensió n a el. 

• –  Distinció n de tipos de comprensió n 
(sentido 

xeral, informació n esencial e puntos principais). 

• –  Formulació n de hipó teses sobre 
contido e contexto. 

• –  Inferencia e formulació n de hipó teses
sobre significados a partir da 
comprensió n de elementos 
significativos, lingü ísticos e 
paralingü ísticos (acenos, entoació n, 
etc.) 

• –  Inferencia e formulació n de hipó teses
sobre significados a partir do 
coñ ecemento doutras linguas e de 
elementos non lingü ísticos (imaxes, 
mú sica, etc.). 

• –  Reformulació n de hipó teses a partir 
da comprensió n de novos elementos. 

•   B1.2. Tolerancia da 
comprensió n parcial ou vaga nunha 
situació n comunicativa. 

•   B1.3. Perseveranza no logro da 
comprensió n oral, reescoitando o texto 
gravado ou solicitando repetició n do 
dito. 

 B1.1. Coñ ecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensió n do sentido xeral, os puntos 
principais ou a informació n má is 
importante do texto. 

B1.2. Identificar o sentido xeral, os 
puntos principais e a informació n 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 situació ns cotiás 
ou sobre aspectos concretos de temas 
xerais ou do propio campo de interese 
nos ámbitos persoal, pú blico e 
educativo, sempre que as condició ns 
acú sticas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito. 

•   B1.3. Comprender 
instrució ns moi básicas 
pronunciadas lenta e claramente,
e seguir indicació ns sinxelas e 
breves. 

•   B1.4. Comprender 
transacció ns 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 
condició ns acú sticas sexan 
boas e se se poden escoitar 
má is dunha vez. 

B1.5. Comprender o sentido 
xeral e a informació n específica 
predicible de conversas 

 SLEB1.1. Nas actividades 
de aula, persevera no seu 
proceso de compresió n, 
axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensió n global, 
lectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso: saca
conclusió ns sobre a actitude do 
falante e sobre o contido 
baseándose na entoació n e na 
velocidade da fala; deduce 
intenció ns a partir do volume da 
voz do falante; fai anticipació ns 
do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e infire o que non
se comprende e o que non se 
coñ ece mediante os propios 
coñ ecementos e as experiencias
noutras linguas. 

 CCL  
CAA  CSC 
 CCEC 

 SLEB1.2. Capta a 
informació n má is importante de 
indicació ns, anuncios, mensaxes
e comunicados breves e 
articulados de maneira lenta e 
clara, sempre que as condició ns 
acú sticas sexan boas e o son 
non estea distorsionado. 

 CCL  
CAA  CSC 
 CCEC 
CD 

 SLEB1.3. Entende os 
puntos principais do que se lle di 
en transacció ns e xestió ns 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, tendas, 
albergues, restaurantes, espazos
de lecer ou centros docentes) 
nas que se utilicen frases feitas e
estruturas sinxelas e 
previamente traballadas sobre 
datos persoais, horarios, 

 CCL  
CAA  CSC 
 CCEC 
CD 

 

Contidos Criterios de avaliació n Estándares de aprendizaxe Competencias 
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clave 

básicas sobre temas cotiáns que se 
desenvolvan na sú a presenza, nas que se 
describan, de xeito moi breve e sinxelo, 
persoas, lugares e obxectos, e se narren 
acontecementos elementais, sempre que poida
solicitar que se repita o dito. 

B1.6. Seguir un texto breve articulado con 
claridade e pausadamente, no que se utilicen 
expresió ns sinxelas e habituais previamente 
traballadas e referidas a temas moi coñ ecidos 
dos ámbitos persoal e educativo (datos 
persoais, gustos e hábitos, materias que cursa,
etc.), adecuado ao seu nivel escolar, actuando, 
de ser o caso, como mediació n lingü ística. 

B1.7. Comprender a informació n esencial de
pasaxes curtas gravadas, que conteñ an 
conversas, narració ns e/ou descrició ns 
predicibles, e de presentació ns moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o
apoio de imaxes moi redundantes, que traten 
sobre asuntos da vida cotiá  e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, e que 
estean pronunciadas con lentitude e claridade, 
aínda que sexa necesario escoitalas má is 
dunha vez. 

prezos, nú meros e preguntas 
sinxelas, e que se desenvolvan 
con lentitude e boa articulació n. 

 SLEB1.4. Comprende, 
nunha conversa informal na que 
participa, descrició ns, 
narració ns e opinió ns 
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 a persoa 
interlocutora está  disposta a 
repetir ou reformular o dito. 

 CCL  
CAA  CSC 
CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa formal na que 
participa (por exemplo, nun 
centro docente), 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  CCEC 

 SLEB1.6. Identifica as 
ideas principais de programas 
de televisió n e de presentació ns
moi sinxelas e ben estruturadas 
sobre asuntos cotiáns 
predicibles ou do seu interese, 
previamente traballados, 
articulados con lentitude e 
claridade (por exemplo, noticias 
ou reportaxes breves), cando as 
imaxes constitú en grande parte 
da mensaxe. 

 CCL  
CAA  CSC 
CCEC  CD 

Bloque 2. Produció n de textos orais 

 B2.1. Estratexias de produció n: 
– 

•   B2.1. Pronunciar de maneira 
intelixible, aínda que se cometan erros 
de pronuncia polos que as persoas 

 SLEB2.1. Fai 
presentació ns breves e 
ensaiadas, seguindo un guió n 
escrito, sobre aspectos 

 CCL  
CAA  CSC 
CCEC  CSIEE 
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Planificació n: –  Identificació n do 
contexto, o destinatario e a finalidade 
da produció n ou da interacció n. 

• –  Adecuació n do texto ao 
destinatario, ao contexto e á  
canle, escollendo os 
expoñ entes lingü ísticos 
necesarios para lograr a 
intenció n comunicativa. 

interlocutoras teñ an que solicitar 
repetició ns para entender a mensaxe. 

•   B2.2. Coñ ecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monoló xicos ou 
dialó xicos breves e de estrutura moi 
simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptació n da 
mensaxe aos recursos dos que se 
dispó n, ou a reformulació n ou 
explicació n de elementos. 

concretos de temas xerais ou 
relacionados con aspectos 
básicos dos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas se se articulan 
clara e lentamente. 

 CD 

 SLEB2.2. Desenvó lvese 
coa eficacia suficiente 

 CCL 

– Execució n: 

• –  Concepció n da mensaxe con 
claridade, distinguindo a sú a idea
ou ideas principais, e a sú a 
estrutura básica. 

• –  Activació n dos coñ ecementos 
previos sobre modelos e 
secuencias de interacció n, e 
elementos lingü ísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

• –  Expresió n da mensaxe con 
claridade e coherencia básica, 
estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fó rmulas de cada 
tipo de texto memorizados e 
traballados en clase previamente.

•   B2.3. 
Intercambiar de 
xeito intelixible 
informació n 
sobre 
transacció ns e 
xestió ns cotiás 
moi elementais, 
usando un 
repertorio 
básico de 
palabras e 
frases simples 
memorizadas, e
facéndose 
comprender 
aínda que a 
persoa 
interlocutora 

en xestió ns e 
transacció ns 
cotiás, como son 
as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer 
(horarios, datas, 
prezos, 
actividades, etc.), 
seguindo normas 
de cortesía 
básicas (saú do e 
tratamento), 
facéndose 
comprender aínda
que a persoa 
interlocutora 
necesite que se lle
repita ou repetir o 
dito. 

• 
 CAA 

• 
 CSC 

• 
 CCEC 

• 
 CD 

• 
 CSIEE 
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• –  Reaxuste da tarefa (emprender
unha versió n má is modesta) ou 
da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría expresar), 
tras valorar as dificultades e os 
recursos lingü ísticos dispoñ ibles.

• –  Compensació n das carencias 
lingü ísticas mediante 
procedementos lingü ísticos, e 
paralingü ísticos. 

• –  Lingü ísticos:–
 Modificació n de 
palabras de significado 
parecido. 

• –  Definició n ou 
reformulació n dun termo 
ou expresió n. 

• –  Uso da lingua materna
ou "estranxeirizació n" de 
palabras da lingua meta.

• –  Petició n de axuda. 

• –  Paralingü ísticos: 
Sinalació n de obxectos, 
uso de deícticos ou 

necesite que se 
repita ou repetir 
o dito. 

•   B2.4. 
Interactuar de 
xeito simple en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 
fó rmulas ou 
xestos simples 
para tomar ou 
manter a 
quenda de 
palabra, aínda 
que poidan 
darse 
desaxustes na 
adaptació n ao 
interlocutor. 

•   B2.5. 
Dar informació n
sobre datos 
básicos 
persoais, 
expectativas ou 
gustos, 
utilizando un 

 SLEB2.3. 
Participa en 
conversas 
informais breves, 
cara a cara ou por
telé fono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece 
contacto social, se
intercambia 
informació n e se 
expresan opinió ns
de xeito sinxelo e 
breve, se fan 
invitació ns e 
ofrecementos, se 
piden e se ofrecen
cousas, se piden 
e se dan 
indicació ns ou 
instrució ns, ou se 
discuten os pasos 
que hai que seguir
para realizar unha
actividade 
conxunta, 
expresando o 
acordo ou o 
desacordo de 
xeito moi básico. 

 CCL  
CAA  CSC 
CCEC  CD 
 CSIEE 
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realizar acció ns que 
aclaran o significado. Uso
da  inguaxe corporal 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

repertorio moi 
básico de 
expresió ns 
memorizadas 
sinxelas e 
habituais sobre 
estes datos, 
sempre que 
poida pedir 
confirmació n da
comprensió n á  
persoa 
interlocutora ou 
que se lle repita 
o dito. 

 SLEB2.4. 
Desenvó lvese de 
maneira simple 
nunha conversa 
formal ou 
entrevista (por 
exemplo, para 
realizar un curso 
de verán), 
achegando a 
informació n 
necesaria, 
expresando de 
maneira sinxela as
sú as opinió ns 
sobre temas 
habituais, e 
reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de 
maneira lenta e 
clara, sempre que 
poida pedir que se
lle repitan os 
puntos clave se o 
necesita. 

 CCL  
CAA  CSC 
CCEC
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•   B2.2. Actitude de 
respecto cara a si 
mesmo/a e cara ás 
demais persoas para 
comprender e facerse 
comprender. 

•   B2.3. Rutinas ou 
modelos elementais de 
interacció n segundo o 
tipo de situació n de 
comunicació n: saú dos e 
despedidas, felicitació ns, 
invitació ns, expresió ns 
da dor, conversa 
telefó nica, compravenda, 
e outras igualmente cotiás
e básicas. 

Bloque 3. Comprensió n de textos escritos 

 B3.1. Estratexias de 
comprensió n: 

• –  Mobilizació n de 
informació n previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema, 
a partir da informació n 
superficial: imaxes, 
organizació n na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

• –  Identificació n do tipo 
de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie 
ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

• –  Distinció n de tipos de 
comprensió n necesarios 
para a realizació n da 
tarefa (sentido xeral, 
informació n esencial e 
puntos principais). 

• –  Formulació n de 
hipó teses sobre contido e 

•   B3.1. Utilizar 
estratexias de lectura 
(recursos ás imaxes, a 
títulos e outras informació ns
visuais, aos coñ ecementos 
previos sobre o tema ou a 
situació n de comunicació n, 
e aos transferidos desde as 
linguas que coñ ece), 
identificando a informació n 
má is importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresió ns non 
coñ ecidas polo contexto e 
mediante os coñ ecementos 
e as experiencias noutras 
linguas

•   B3.2. Seguir 
instrució ns e consignas 
básicas e comprender 
avisos, obrigas e 
prohibició ns moi básicas e 
predicibles, traballadas 
previamente, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela e con 

SLEB3.1. Capta o 
sentido xeral e algú ns 
detalles importantes de 
textos xornalísticos moi 
breves en calquera 
soporte e sobre temas 
xerais ou do seu interese
e moi coñ ecidos, se os 
nú meros, os nomes, as 
ilustració ns e os títulos 
constitú en gran parte da 
mensaxe. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB3.2. Identifica, 
con axuda da imaxe, 
instrució ns xerais breves
e sinxelas de 
funcionamento e manexo
de aparellos de uso 
cotián (por exemplo, 
unha máquina 
expendedora), así como 
instrució ns sinxelas para
a realizació n de 
actividades e normas de 
seguridade básicas (por 
exemplo, nun centro 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 
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contexto. 

• –  Inferencia e 
formulació n de hipó teses 
sobre significados a partir 
da comprensió n de 
elementos significativos, 
lingü ísticos e 
paratextuais, e do 
coñ ecemento e as 
experiencias noutras 

apoio visual. 

•   B3.3. Comprender 
informació n relevante e 
previsible en textos 
informativos ou narrativos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, relativos a 
esxperiencias e a 
coñ ecementos propios da 
sú a idade. 

docente). 

 SLEB3.3. 
Comprende 
correspondencia persoal 
sinxela en calquera 
formato na que se fala 
de si mesmo/a; se 
describen persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades; se narran 
acontecementos 
pasados, e se expresan 
de maneira sinxela 
sentimentos e desexos, 
plans e opinió ns sobre 
temas xerais, coñ ecidos 
ou do seu interese.

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 

 informal, que traten de 
asuntos habituais en 
situació ns cotiás, de 
aspectos concretos de 
temas de interese persoal 
ou educativo, e que 
conteñ an estruturas 
sinxelas e un léxico de uso 
frecuente. 

 

 SLEB3.4. Entende a 
idea xeral de 
correspondencia formal na 
que se informa sobre 
asuntos do seu interese no 
contexto persoal ou 
educativo (por exemplo, 
sobre un curso de verán). 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB3.5. Entende 
informació n específica 
esencial en páxinas web e 
outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados 
sobre temas relativos a 
asuntos do seu interese (por
exemplo, sobre unha 
cidade), sempre que poida 
reler as secció ns difíciles. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

Bloque 4. Produció n de textos escritos 

 B4.1. Estratexias de produció n: •   B4.1. Aplicar
estratexias básicas 

 SLEB4.1. Escribe 
correspondencia persoal 

 
CCL 
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• –  Planificació n: 

• –  Mobilizació n e 
coordinació n das 
propias competencias 
xerais e comunicativas,
co fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe
sobre o tema, o que se
pode ou se quere dicir,
etc.). 

• –  Localizació n e uso 
adecuado de recursos 
lingü ísticos ou 
temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha 
gramática, obtenció n 
de axuda, etc.). 

• –  Uso de elementos 
coñ ecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos 
de textos escritos, para
elaborar os propios 
textos.

•   Execució n: –
 Elaboració n dun 
borrador seguindo 
textos modelo. 

• –  Estruturació n do 
contido do texto. 

• –  Organizació n do 
texto en parágrafos 
curtos abordando en 
cada un unha idea 
principal,conformando 
entre todos o seu 
significado ou a idea 
global.

para producir textos 
(elecció n da persoa 
destinataria, 
finalidade do escrito,
planificació n, 
redacció n do 
borrador, revisió n 
do texto e versió n 
final), a partir de 
modelos moi 
estruturados e con 
axuda previa na 
aula. 

•   B4.2. 
Completar 
documentos moi 
básicos nos que se 
solicite informació n 
persoal. 

B4.3. Escribir 
mensaxes moi 
sinxelas e 
moibreves con 
informació n, 
instrució ns e 
indicació ns moi 
básicas 
relacionadas con 
actividades cotiás e 
de necesidade 
inmediata. 

 B4.4. Producir textos 
curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, 
actuando, de ser o caso, 
como mediació n lingü ística 
(adecuada ao seu nivel 
escolar) e cun formato 
preestablecido, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
amosando interese pola 
presentació n limpa e 
ordenada do texto. 

breve na que se establece e
mantén o contacto social 
(por exemplo, con 
amigos/as noutros países), 
na que se intercambia 
informació n, se describen 
en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias 
persoais, e se fan e se 
aceptan ofrecementos e 
suxestió ns (por exemplo, 
cancelació n, confirmació n 
ou modificació n dunha 
invitació n ou duns plans). 

CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
informació n persoal básica 
e relativa aos seus intereses
ou ás sú as afecció ns (por 
exemplo, para asociarse a 
un club internacional de 
xente nova). 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB4.3. Escribe 
notas e mensaxes 
(mensaxes instantáneas, 
chats, etc.), onde fai 
comentarios moi breves ou 
dá instrució ns e indicació ns
relacionadas con 
actividades e situació ns da 
vida cotiá  e do seu interese,
respectando as 
convenció ns e as normas 
de cortesía máis 
importantes. 
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• –  Expresió n da mensaxe 
con claridade axustándose 
aos modelos e ás fó rmulas 
de cada tipo de texto. 

• –  Reaxuste da tarefa 
(emprender unha versió n 
má is modesta) ou da 
mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingü ísticos dispoñ ibles. 

• –  Recurso aos 
coñ ecementos previos 
(utilizar frases feitas e 
locució ns, do tipo "éme 
igual", "só ame", etc.). 

– Revisió n: 

• –  Identificació n de 
problemas, erros e 
repetició ns. 

• –  Atenció n ás convenció ns 
ortográficas e aos signos de 
puntuació n. 

• –  Presentació n coidada do 
texto (marxes, limpeza, 
tamañ o da letra, etc.). 

• –  Reescritura definitiva. 

 
CD 

 SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
moi básica e breve, 
dirixida a institució ns 
pú blicas ou privadas, ou a 
entidades comerciais, 
fundamentalmente para 
solicitar informació n, 
respectando as 
convenció ns formais e as 
normas de cortesía 
básicas deste tipo de 
textos, e fai unha 
presentació n do texto 
limpa e ordenada. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 
 
CD 

Bloque 5: Coñ ecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingü e 



a
 


c
 



•   B5.1. Patró ns 
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoació n básicos: –
 Sons e fonemas vocá licos. 

• –  Sons e fonemas 
consonánticos e as sú as 
agrupació ns. 

B5.1. Discriminar patró ns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoació n de uso má is 
básico, recoñ ecendo o seu 
significados evidente, e 
pronunciar e entoar con 
razoable comprensibilidade, 
aínda que teñ a que repetir 
varias veces para se facer 
entender. 

 SLEB5.1. Produce 
con suficiente 
intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas, e 
trazos foné ticos que 
distinguen fonemas 
(nasalizació n, 
sonorizació n, etc.) e 
persevera no uso de 
patró ns moi básicos de 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 

49    Departamento de Francés



d
 


i
 


o
 

• –  Procesos 
fonoló xicos máis 
básicos. 

• –  Acento fó nico dos 
elementos léxicos 
illados e na oració n. 

•   B5.2. Patró ns 
gráficos e convenció ns 
ortográficas:

• –  Uso das normas básicas 
de ortografía da palabra. 

• –  Utilizació n adecuada da 
ortografía da oració n: 

•   B5.2. 
Recoñ ecer e utilizar 
as convenció ns 
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuació n, con 
correcció n suficiente 
para o seu nivel 
escolar. 

•   B5.3. Utilizar 
para a comprensió n e 
a produció n de textos 
orais e escritos os 
coñ ecementos 
socioculturais e 
sociolingü ísticos 
adquiridos relativos a 
relació ns 
interpersoais, 
comportamento e 
convenció ns sociais, 

ritmo, entoació n e 
acentuació n de palabras e
frases. 

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convenció ns orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral 
e escrito (saú dos, 
despedidas, fó rmulas moi 
básicas de 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 

coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñ as. 

•   B5.3. Aspectos socioculturais 
e sociolingü ísticos: –
 Recoñ ecemento e uso de 
convenció ns sociais básicas e 
normas de cortesía propias da sú a 
idade e de rexistros informal e 
estándar, e da linguaxe non verbal 
elemental na cultura estranxeira. 

• –  Achegamento a algú ns 
aspectos culturais visibles: 
hábitos, horarios, actividades 
ou celebració ns máis 
significativas; condició ns de 
vida elementais (vivenda); 
relació ns interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, 
deportes, comportamentos 
proxémicos básicos, lugares 
má is habituais, etc.; e a 

respectando as 
normas de cortesía 
má is básicas nos 
contextos 
respectivos. 

B5.4. Producir 
textos e inferir o 
significado probable 
de palabras ou frases
a partir das 
experiencias e os 
coñ ecementos 
transferidos desde as
linguas que coñ ece. 

B5.5. Participar en 
proxectos 
(elaboració n de 
materiais multimedia,
folletos, carteis, 
recensió n de libros e
películas, etc.) nos 
que se utilicen varias 
linguas, tanto 

tratamento, etc.), e amosa 
respecto polas diferenzas 
culturais que poidan 
existir. 

 
CD 

 SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, pode 
explicar o proceso de 
produció n de textos e de 
hipó teses de significados 
tomando en consideració n
os coñ ecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 

 SLEB5.4. Participa 
en proxectos (elaboració n 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensió n 
de libros e películas, obras
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 
 
CD 
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costumes, valores e actitudes 
moi básicos e máis evidentes
sobre aspectos propios da 
sú a idade nos países onde 
se fala a lingua estranxeira. 

• –  Identificació n 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, 
os países e as comunidades 
lingü ísticas que falan outra 
lingua e teñ en unha cultura 
diferente á  propia. 

•   B5.4. Plurilingü ismo: 

curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando estereotipos
lingü ísticos ou 
culturais. 

B5.6. Distinguir e 
levar a cabo as 
funció ns 
demandadas polo 
propó sito 
comunicativo, 
mediante os 
expoñ entes básicos 
das devanditas 
funció ns e os 
patró ns discursivos 

lingü ísticos ou culturais, e 
valora as competencias 
que posú e como persoa 
plurilingü e. 

CSIEE

 SLEB5.5. 
Comprende e comunica o 
propó sito solicitado na 
tarefa ou ligado a 
situació ns de necesidade 
inmediata da aula (pedir 
ou dar informació n, 
agradecer, desculparse, 
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 

•   B5.5. Funció ns comunicativas: 

• –  Iniciació n e mantemento de relació ns 
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persoais e sociais básicas propias da sú a 

idade. 

• –  Descrició n de calidades físicas e abstractas 

moi básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

• –  Narració n de acontecementos e descrició n de estados e situació ns presentes, e 
expresió n moi básica de sucesos futuros. 

• –  Petició n e ofrecemento de informació n e indicació ns, e expresió n moi sinxela de 
opinió ns e advertencias. 

• –  Expresió n do coñ ecemento, o descoñ ecemento e a certeza. 

• –  Expresió n da vontade, a intenció n, a orde, a autorizació n e a prohibició n. 

• –  Expresió n do interese, a aprobació n, o aprecio, a satisfacció n e a sorpresa, así 
como os seus contrarios. 

• –  Establecemento e mantemento básicos da comunicació n e a organizació n 
elemental do discurso. 

•   

• B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso comú n relativo a: 

• –  Identificació n persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; actividades básicas da 
vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e deporte; vacació ns; saú de
máis básica e coidados físicos elementais; educació n e estudo; compras básicas; 
alimentació n e restauració n; transporte, tempo meteoroló xico e tecnoloxías da 
informació n e da comunicació n. 

• –  Expresió ns fixas, enunciados fraseoló xicos moi básicos e moi habituais (saú dos, 
despedidas, preguntas por preferencias, expresió ns sinxelas de gustos), e léxico 
sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do 
currículo. 

5-5.- Contidos sinta ctico-discursivos 

Expresio n de relacio ns lo xicas: conxuncio n (et); disxuncio n (ou); oposicio n (par contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); 
comparacio n (plus/moins que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 

Relació ns temporais (de... à , dans, il y a, en). 

Exclamació n (Oh là  là ! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! Bien su r !)  Negació n (negació n nos tempos 
compostos). 

 nterrogació n (que, quoi; inversio n (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 
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Expresió n do tempo: presente; pasado (passé  récent, passé  composé : participes passés avec les accords); futuro (futur proche). 
Introdució n do condicional (fó rmula de cortesía: j’aimerais). 

Expresio n do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, d’habitude); incoativo;terminativo 

(venir de + Inf.). 

Expresio n da modalidade: factualidade (phrases de claratives); capacidade (e tre capable de); posibilliade/probabilidade (peut-e tre); 
necesidade (avoir besoin de + infinitif, il faut); obriga/prohibicio n (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso 

(pouvoir, intenció n/desexo cortesía. (avoir demander); envie de) ; 

• Expresió n (presentativos); a entidade (articles, noms composés, pronoms ré fléchis, adjectifs démonstratifs; proposició ns adxectivais 
(qui/que)); a cualidade (posició n dos adxectivos, facile/ difficile à ...); a posesió n (adxectivos posesivos). 

• Expresio n da cantidade: (plurais irregulares; nu meros cardinais ata catro cifras; nu meros ordinais ata dos cifras; articles 

partitifs). Adverbios de cantidade e medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, kilome tres...);

o grao. 

• Expresió n do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

• Expresió n do tempo: puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir) ; divisió ns (au ... siècle, en (année)); 
indicació ns de tempo (après-demain, avant-hier, tout de suite); duració n (maintenant); 

anterioridad posterioridade secuenciació n simultaneidade (au moment ou , en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/... fois 
par...). 

•  Expresio n do modo. 

5.6.- COMPETENCIAS CLAVE

Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a.Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en 

situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b.Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo de los 

alumnos, combinando a la vez recursos expres

ivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c.Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 

alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura como fuente de 

información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) d.

Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e.Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f.Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadassegún el tema en una situación comunicativa concreta, tanto oral 

como escrita. (Obj. 2, 4 5)
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Competencia nº 2). Matemática

Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del

aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj5) 

Competencia nº 3). Conocimiento e interacción del medio físico 

a.Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 

b.Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

c.Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

d.Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8)

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar en

clase. 

Competencia nº 4). Tratamiento de la información y competencia digital. 

a.Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b.Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información yrealizar las 

actividades propuestas para cada grupode alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) Esta competencia se trabaja a diario, tanto en 

clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos didácticos. 

(Competencia nº 5). Social y ciudadana. 

a.Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b.Captar y contrastar lo que es diferente o semejanteentre la cultura francesa y la propia cultura en lo que se refiere a

la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creenciasculturales. (Obj. 9) 

c.Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. (Obj. 10) 

d.Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 

Para desarrollar esa competencia se realizan tareasde trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo expresar 

ideas propias, sino también a escuchar lasde los demás, aprendiendo con y de los otros. 

(Competencia nº 6). Competencia cultural y artística. 

a.Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b.Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos 

diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y narraciones, 
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etc... utilizando el Francés para el cono

cimiento y la apreciación de manifestaciones artístcas. 

(Competencia nº 7). Aprender a aprender. 

a.Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. (Obj. 5) 

b.Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c.Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. (Obj. 5) 

d.Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.(Obj. 10) 

e.Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar.

(Obj. 10, 6) 

f.Identificar las propias habilidades y dificultades,con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y 

las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué estrategias 

se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la organización de 

su trabajo y sus hábitos de estudio

con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

(Competencia nº 8). Autonomía e iniciativa personal

a.Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b.Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros 

gramaticales, léxico personalizado, cuadernn el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

c.Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d.Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e.Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados.

(Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica

le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera de su entorno inmediato. 
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5.-7.- Temporalización. 

Se ha realizado siguiendo una división casi equitativa en número de horas por trimestre. 

La diferencia entre las horas planificadas para el estudio de cada Unidad y las restantes del Trimestre, se dedicarán a

exámenes, pruebas y actividades de refuerzo o ampliación, lecturas complementarias, trabajos de civilización, 

vídeos, canciones, etc

En este nivel tienen 2 horas semanales, 

1er trimestre: 

22 horas. 

Unidad 0: 6 horas 

Unidad 1: 7 horas 

Unidad 2: 7 horas 

2º trimestre 

22 horas. 

Unidad 3: 7 horas 

Unidad 4: 7 horas 

Unidad 5: 7 horas 

3er trimestre 

24 horas. 

Unidad 6: 7 horas. 

Unidad 7: 7 horas. 

Unidad 8: 7 horas. 

Texto: Facile 3 .

5.8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Asocia la situación a los gestos 

Comprende diálogos 

Comprende textos de audio 

Comprende una entrevista 

Comprende una noticia 

Comprende una receta de cocina 

Entiende una comanda 
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Comprende un retrato robot 

Comprende una experiencia personal 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacci'on

Da una receta de cocina 

Encarga y aconsejar una comida 

Compara dos cantidades, dos objetos 

Hace de forma oral un retrato-robot 

Cuenta en estilo indirecto 

Cuenta una experiencia personal 

Convence a alguien 

Conversa sobre el aspecto y las funciones de un aparato 

Da instrucciones 

Da su opinión 

Describe personas 

Escribe un diálogo 

Escribe una noticia 

Expresa la necesidad o el deseo 

Formula una hipótesis 

Hace comparaciones 

Hace una previsión 

Indica la posesión 

Interactúa para comprar ropa 

Interactúa para hacer una entrevista 

Interactúa para representar un diálogo 

Interroga a alguien 

Pide y da consejos 

Pregunta y da información 

Pregunta y da su opinión 

Pregunta y dice cómo se siente uno, y su estado de ánimo 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Asocia textos a símbolos 

Comprende instrucciones 

Comprende un artículo 

Comprende un texto informativo 

Comprende una receta 

Escribe un menú y una receta 
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Lee un texto narrativo 

Bloque 4. Producción escrita

Cuenta una noticia 

Describe un objeto 

Escribe un horóscopo 

Escribe un mensaje para presentarse y para presentar un proyecto 

Escribe una nota comunicando algo 

Redacta una carta 

5.9.- Criterios para la evaluación de las competencias básicas. 

Aunque podamos dar una opinión sobre todas las competencias, nuestra materia se centrará principalmente en la 

evaluación de las que están claramente definidasdentro de nuestros objetivos: competencias 1, 7 y 8. 

Dado que la competencia lingüística (1) corresponde a los conceptos y procedimientos programados, su evaluación 

vendrá dada al evaluar dichos conceptos y procedimientos. 

Las competencias de aprender a aprendery de autonomía e iniciativa personal

(7 y 8) corresponden a las actitudes que evaluamos en todos nuestros cursos. Por tanto, su evaluación vendrá dada 

al evaluar dichas actitudes. En porcentajes dentro de la nota del alumno: 

Como evaluamos conceptos-procedimientos y actitudesen paralelo con las competencias 1, 7-8, consideraremos que

el alumnado ha superado las competencias básica

s si es calificado positivamente en los dos bloques(conceptos-procedimientos / actitudes). 

5. 10 .-MÍNIMOS ESIXIBLES

 Comprensión de mensaxes orais e escritas sobre temas familiares traballados na clase.

 Producción de mensaxes orais e escritas sobre os temas tratados sen grandes erros que impidan a

comunicación e utilizando unha correcta pronunciación.

 Insistencia nos intentos de comprender e facerse comprender para superar os novos problemas que xurden na

comunicación.

 Participación nos intercambios comunicativos e actividades de aula respectando as diferentes opinións.

 Comprensión e utilización das novas estruturas gramaticais e o léxico das unidades traballadas na clase nas

propias producións

 Realización das tarefas propostas con claridade e limpeza.

 Mostrar interese por expresarse en francés.

 Actitude de respecto cara outras culturas.

 A competencia oral computará un 80% na nota.
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6.-CUARTO CURSO

     Antes de nada dicir que este curso levarase a cabo a primeira reválida en 4ªESO.

6.1.- contidos

6.2.- criterios de avaliación

6.3.- estándares de aprendizaxe

6.4.- competencias clave   

Estes catro puntos fundamentais están perfectamente recollidos nestes cuadros:

Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais

 a

 c

 d

 i

 B1.1. Estratexias de comprensión:

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

– Identificación
do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

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

– Formulación de
hipóteses sobre o contido e o contexto.

– I n f e r en c i a e
formulación de hipóteses sobre significados a
part ir da comprensión de elementos
significativos, lingüísticos e paralingüísticos
(acenos, entoación, etc.).

– I n f e r en c i a 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.

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

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

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias
máis adecuadas para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais, ou os detalles relevantes do
texto. 

 B1.2. 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, 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. 

 B1.3. 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 fale con lentitude e con claridade.

 B1.4. 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 a persoa interlocutora está
disposta a repetir ou reformular o dito.

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información
moi relevante e sinxela de presentacións
sinxelas e ben estruturadas sobre temas
familiares e predicibles, previamente traballados,
e de programas de televisión tales como boletíns
meteorolóxicos ou informativos, sempre que as
imaxes porten gran parte da mensaxe.

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no
seu proceso de comprensión, axustándoo ás
necesidades da tarefa (de comprensión global,
selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o
caso: facendo anticipacións do que segue
(palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo o que
non se comprende e o que non se coñece
mediante os propios coñecementos e as
experiencias doutras linguas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os
detalles salientables de indicacións, anuncios,
mensaxes e comunicados breves, articulados de
xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía,
ou nun contestador automático), sempre que as
condicións acústicas sexan boas e o son non
estea distorsionado. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou
nunha entrevista na que participa (por exemplo,
nun centro docente), preguntas sobre asuntos
persoais ou educat ivos (datos persoais,
intereses, preferencias e gustos persoais e
educativos, coñecemento ou descoñecemento,
etc.), así como comentarios sinxelos e
predicibles relacionados con estes, sempre que
poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB1.4. Entende información relevante do que
se lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas,
albergues, restaurantes, espazos de lecer ou
centros docentes), sempre que se fale amodo e
con claridade. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.5. 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 a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

o dito. 

 SLEB1.6. 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 exemplo, noticias,
documentais ou entrevistas), cando as imaxes
portan gran parte da mensaxe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

Bloque 2. Produción de textos orais

 a

 c

 d

 i

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación:

– I d en t i f i ca r o
contexto, o destinatario e a finalidade da
produción ou da interacción.

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

– Execución:

– C o n c i b i r a
mensaxe con claridade, distinguindo a súa
idea ou ideas principais e a súa estrutura
básica. 

– A c t i v a r o s
coñecementos previos sobre modelos e
secuencias de interacción, e elementos
lingüísticos previamente asimilados e
memorizados.

– E x p r e s a r a
mensaxe con claridade e coherencia
básica, estruturándoa adecuadamente e
axustándose, de ser o caso, aos modelos e
ás fórmulas de cada tipo de texto
memorizados e traballados en clase
previamente. 

– Re a x us t a r 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
c a r e n c i a s l i n g ü í s t i c a s m e d i a n t e
p r o c e d e m e n t o s l i n g ü í s t i c o s e
paralingüísticos.

– Lingüísticos:

– Modificar
palabras de significado parecido. 

– D e f i n i r o u
parafrasear un termo ou expresión. 

– Usar a lingua
materna ou "estranxeirizar" palabras
da lingua meta. 

– Pedir axuda.

– Paralingüísticos
:

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se
cometan erros de pronuncia polos que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar
repeticións para entender a mensaxe. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar 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.

 B2.3. 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 a persoa
interlocutora necesite que se lle repita ou repetir
o dito. 

 B2.4. Producir textos breves e comprensibles,
tanto en conversa cara a cara como por teléfono
ou por outros medios técnicos, nun rexistro
neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela.

 B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información
sobre temas de importancia na vida cotiá e
asuntos coñecidos ou de interese persoal,
educativo ou ocupacional, e xusti f icar
brevemente os motivos de determinadas accións
e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións
ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a
reformulación para organizar o discurso e
seleccionar expresións e estruturas, e a persoa
interlocutora teña que solicitar ás veces que se
lle repita o dito.

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre
aspectos concretos de temas do seu interese ou
relacionados cos seus estudos, e responde a
preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes
sobre o contido destas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB2.2. Participa en conversas informais
breves e sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou
por 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 a persoa
interlocutora necesite que se repita ou repetir o
dito. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección
en xestións e transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e
o lecer (horarios, datas, prezos, actividades,
etc.), seguindo normas de cortesía básicas
(saúdo e tratamento), facéndose comprender
aínda que a persoa interlocutora necesite que se
repita ou repetir o dito.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero
suficiente nunha conversa formal, nunha reunión
ou nunha entrevista (por exemplo, para realizar
un curso de verán), achegando 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 forma
simple ante comentarios, sempre que poida pedir
que se lle repitan os puntos clave, se o necesita.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

– 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
cuasiléxicos (hum, puah…) de valor
comunicativo.

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e
cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender.

 B2.3. Rutinas ou modelos básicos de interacción
segundo o tipo de situación de comunicación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 a

 c

 d

 e

 i

 B3.1. 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
real ización da tarefa (sentido xeral,
información esencial e puntos principais).

– Formulación de
hipóteses sobre contido e contexto.

– I n f e r en c i a e
formulación de hipóteses sobre significados a
part ir 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.

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia
e significado a partir de modelos escritos e
expresións orais coñecidas.

 B3.1. 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.

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas
sinxelas e predicibles, referidas a necesidades
inmediatas, e con apoio visual.

 B3.3. Comprender información relevante e
previsible en textos descritivos ou narrativos
breves, sinxelos e ben estruturados, relativos a
experiencias e a coñecementos propios da súa
idade e do seu nivel escolar. 

 B3.4. Identificar a información esencial, os
puntos máis relevantes e detalles importantes en
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 as
ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e
un léxico de uso común.

 SLEB3.1. 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

 SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe,
instrucións xerais breves e sinxelas d e
funcionamento e manexo de aparellos de uso
cotián, así como instrucións claras para a
realización de actividades e normas de
seguridade básicas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal
sinxela, en calquera formato, na que se fala de si
mesmo/a; 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

 S L E B 3 . 4 . E n t e n d e o e s e n c i a l d e
correspondencia formal na que se informa sobre
asuntos do seu interese no contexto persoal ou
educativo (por exemplo, sobre unha bolsa para
realizar un curso de idiomas). 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB3.5. 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

 a

 c

 d

 i

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación:

– Mobilización e
coordinación das propias competencias
xerais e comunicativas, co fin de realizar
eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe

 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 ben estruturados e traballados
previamente.

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve
na que se establece e mantén o contacto social
(por exemplo, con amigos/as noutros países); se
intercambia información; se describe en termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias
persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por exemplo,

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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sobre o tema, o que se pode ou se quere
dicir, etc.).

– Localización e
uso adecuado de recursos lingüísticos ou
temáticos (uso dun dicionario ou dunha
gramática, obtención de axuda, etc.). 

– U s o d e
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, conformando
entre todos o seu significado ou a idea
global.

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

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

– Recurso aos
coñecementos previos (utilizar frases feitas
e locucións, do tipo "agora volvo", "botar
unha man", etc.). 

– Revisión:

– Identificación
de problemas, erros e repeticións. 

– A t e n c i ó n á s
convencións ortográficas e aos signos de
puntuación.

– Presentación
coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño
da letra, etc.)

– Reescritura
definitiva.

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos ou á súa formación. 

 B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con
información, instrucións e indicacións moi
básicas relacionadas con actividades cotiás ou
do seu interese.

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos
sinxelos e básicos, actuando como mediación
lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel
escolar), e amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

 B4.5. 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
adecuadamente os recursos básicos de
cohesión, as convencións ortográficas básicas e
os signos de puntuación máis comúns, cun
control razoable de expresións e estruturas
sinxelas e un léxico de uso frecuente.

cancelación, confirmación ou modificación dunha
invitación ou duns plans) e se expresan opinións
de xeito sinxelo.

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal e relativa á súa formación,
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por
exemplo, para subscribirse a unha publicación
dixital). 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en
diferentes soportes, nos que 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 as normas de cortesía máis
importantes.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica
e breve, dirixida a institucións públicas ou
p r i v a d a s o u e n t i d a d e s c o m e r c i a i s ,
fundamentalmente para solicitar información,
respectando as convencións formais e as
normas de cortesía básicas deste tipo de textos,
cunha presentación limpa e ordenada.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

 a

 c

 d

 i

 o

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

– S o n s e
fonemas vocálicos.

– S o n s e
fo nem a s c ons oná n t i cos e as súa s
agrupacións. 

– Procesos
fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico
dos elementos léxicos illados e na oración.

 B5.1. 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 pronuncia
que non interrompan a comunicación, e que as
persoas interlocutoras teñan que solicitar
repeticións de cando en vez.

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións
ortográficas básicas, t ipográficas e de
puntuación, así como abreviaturas e símbolos de

 SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos
que dist inguen fonemas (nasalización,
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación
e acentuación de palabras e frases.

 CCL

 CD

 CAA

 CCEC

 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 básicas de tratamento, etc.), e amosa
respecto e interese polas diferenzas culturais

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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 B5.2. Patróns gráf icos e convencións
ortográficas:

– U s o d a s
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:

– Recoñecement
o 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,
d e p o r t e s , comportamentos proxémicos
básicos, lugares máis habituais, etc.; 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, os
países e as comunidades lingüísticas que
falan outra lingua e teñen unha cultura
diferente á propia.

 B5.4. Plurilingüismo:

– 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.

 B5.5. Funcións comunicativas: 

– I n i c i a c i ó n 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. 

– P e t i c i ó n e
ofrecemento de información e indicacións, e

uso común, e os seus significados asociados,
con corrección suficiente para o seu nivel
escolar.

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a 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, incluídas
manifestacións artísticas como a música ou o
cine), condicións de vida e contorno, relacións
interpersoais (entre homes e mulleres, no
traballo, no centro docente, nas institucións,
etc.), e convencións sociais (costumes e
tradicións), respectando as normas de cortesía e
máis básicas nos contextos respectivos.

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

 B5.5. 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 docente, relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

 B5.6. 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 (por exemplo, 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, deíxe persoal, espacial e temporal,
xustaposición, e conectores e marcadores
discursivos moi frecuentes), sempre que sexan
traballados na clase previamente.

que poidan existir.  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 as experiencias noutras linguas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos
l ingüíst icos ou cul tura is , e valora as
competencias que posúe como persoa
plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 CSIEE

 SLEB5.5. 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
necesarios, propios do seu nivel escolar e
traballados previamente. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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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 e a sorpresa, así como os seus
contrarios. 

– Establecemento
e mantemento básicos da comunicación e a
organización elemental do discurso.

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común
relativo a:

– Identificación
persoal elemental; vivenda, fogar e contexto;
actividades básicas da vida diaria; familia e
amizades; traballo, tempo libre, lecer e
deporte; vacacións; saúde máis básica e
coidados físicos elementais; educación e
estudo; compras básicas; alimentación e
restauración; transporte, tempo meteorolóxico
e tecno lox ías da informac ión e da
comunicación. 

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

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de
cada idioma.

6.5.- CONTIDOS DIDÁCTICO-DISCURSIVOS

 Expresion de relacions loxicas: conxuncion (non seulement…mais aussi); disxuncion (ou bien); oposicion/concesion (cependant); causa
(car); finalidade (de façon à, de manière à + Inf.); comparacion (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).

 Relacions temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.).

 Exclamacion (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!).

 Negacion (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus).

 Interrogacion (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi
non plus).

 Expresion do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, imparfait), futuro (futur proche, futur simple), condicional
(formulas de cortesía e consello)

 Expresion do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (parfois, jamais), incoativo

Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); posibilliade/probabilidade (il est probable que,

probablement); necesidade; obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf., interdit de);
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permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais beaucoup faire qqch.) ; cortesíaExpresión 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).

 Expresion 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. 

 Expresion 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); divisións (semestre, période, au

moment où); indicacións de tempo (la semaine dernière, le mois dernier,); duración (encore / ne…plus);

anterioridade (déjà, ça fait…que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, enFIN)

 EXPRESIÓN DE MODO: Adverbes de manière en -MENT.

6.6.- COMPETENCIAS CLAVE

Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a.Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en 

situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b.Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo de los 

alumnos, combinando a la vez recursos expres

ivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c.Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 

alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura como fuente de 

información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) d.

Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e.Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f.Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadassegún el tema en una situación comunicativa concreta, tanto oral 

como escrita. (Obj. 2, 4 5)

Competencia nº 2). Matemática

Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del

aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj5) 

Competencia nº 3). Conocimiento e interacción del medio físico 

a.Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 
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b.Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

c.Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

d.Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8)

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar en

clase. 

Competencia nº 4). Tratamiento de la información y competencia digital. 

a.Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b.Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información yrealizar las 

actividades propuestas para cada grupode alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) Esta competencia se trabaja a diario, tanto en 

clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos didácticos. 

(Competencia nº 5). Social y ciudadana. 

a.Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b.Captar y contrastar lo que es diferente o semejanteentre la cultura francesa y la propia cultura en lo que se refiere a

la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creenciasculturales. (Obj. 9) 

c.Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. (Obj. 10) 

d.Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 

Para desarrollar esa competencia se realizan tareasde trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo expresar 

ideas propias, sino también a escuchar lasde los demás, aprendiendo con y de los otros. 

(Competencia nº 6). Competencia cultural y artística. 

a.Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b.Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos 

diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y narraciones, 

etc... utilizando el Francés para el cono

cimiento y la apreciación de manifestaciones artístcas. 

(Competencia nº 7). Aprender a aprender. 

a.Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. (Obj. 5) 

b.Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un 
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mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c.Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. (Obj. 5) 

d.Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.(Obj. 10) 

e.Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar.

(Obj. 10, 6) 

f.Identificar las propias habilidades y dificultades,con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y 

las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué estrategias 

se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la organización de 

su trabajo y sus hábitos de estudio

con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

(Competencia nº 8). Autonomía e iniciativa personal

a.Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b.Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros 

gramaticales, léxico personalizado, cuadernn el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

c.Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d.Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e.Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados.

(Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica

le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera de su entorno inmediato. 

6.7.-SECUENCIACIÓN TEMPORAL

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno/a, que serán quen 

marquen o ritmo de aprendizaxe. Tendo en conta que o curso ten arredor de 30 semanas, habería unhas 90 

sesións,xa que neste curso de 4º impartimos 3 horas semanais. Podemos  facer unha estimación do reparto do 

tempo por unidade didáctica tal e como se detalla a continuación:
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PRIMEIRA AVALIACIÓN: MÓDULOS 0, 1 e 2

SEGUNDA AVALIACIÓN: MÓDULOS 3, 4, 5

TERCEIRA AVALIACIÓN: MÓDULOS  6, 7 e 8

LIBRO DE TEXTO UTILIZADO NA CLASE: FACILE 4.  Editorial SM-Hachette.

NOTA: Dous grupos de 4º da ESO  forman parte dunha Sección Bilingüe na materia de Educación Física. Os

profesores encargados establecerán medidas conxuntas para traballar o léxico específico e as estruturas necesarias

no marco de desenvolvemento destas ensinanzas

6 .8.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR BLOQUES

BLOQUE 1

Escoita, comprensión e produción oral de mensaxes sinxelas relativos a :

 Expresión da opinión.

 Expresión dos estados de ánimo e sentimentos.

 Presentación de proxectos.

 Realización de enquisa e análise descriptiva sobre os hábitos dos compañeiros de clase.

 Descrición do reglamento dun deporte.

 Opinión sobre os costumes franceses.

 Entonación e tipo de frase enunciada.

 Formulación de hipóteses sobre o eixe temático de cada un dos módulos, tendo en conta as ilustracións e 

documentos sonoros.

 Continuación oral dunha historia cuxo comezo escoitouse previamente.

 Defensa da opinión propia, comentario e crítica da dos outros: argumentar e situarse.

 Intercambio das súas opinións, coñecementos culturais e musicais; falar deles mesmos e das súas 

experiencias; falar de obxectos propios da súa xeración; dos seus preferencias cinematográficas; de inventos, 

comparando a cronoloxía da súa aparición; dos seus gustos alimenticios e dos seus pratos preferidos; das 

súas actividades deportivas e de deportes

 Debates en clase (a favor ou en contra) de temas relativos á imaxe, a moda, a protección do medio 

ambiente…

 Comprensión detallada dunha audición.
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 Exposición, coas súas propias palabras, do que se entendeu nunha audición.

 Exposicións orais relativas ao retrato dun científico real, do seu actor/actriz preferido…

 Transformación de oracións propias do rexistro estándar en rexistro familiar.

 Expresión da hipótese a través de preguntas formuladas aos compañeiros.

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR

 Lectura autónoma e comentario de textos relacionados co interese do alumnado:

Textos narrativos, textos descriptivos, textos teatrais contemporáneos, textos con apoio de imaxes. Textos 

argumentativos. Poesía, diario. Gráficos. Enquisas e sondeos, test. Eslogans publicitarios. Carteis de cine. 

Portadas literarias. Banda deseñada. Titulares de prensa. Receitas culinarias. Páxinas web.

 Comprensión da información xeral e específica de textos, en soporte papel ou dixital, sobre temas 

de interese xeral.

  Asociación de preguntas con respostas. Asociación de fotos con palabras.

 Asociación dun listado de palabras coas súas respectivas definicións.

  Síntese da información dun documento escrito para identificar o tema principal. Identificación das 

palabras-crave que resuman o tema.

  Documentos literarios (novela, teatro, poesía, diario, textos argumentativos…).

 Identificación e interpretación de metáforas extraídas de fragmentos narrativos.

 Descrición física e de indumentaria, identificando os elementos relevantes para asociar descrición e

ilustración.

 Localización e significado de palabras homófonas.

 Comprensión das historias dun cómic (personaxes, lugares…) e interpretación da mensaxe do 

debuxante.

 Interpretación das expresións hiperbólicas dos titulares de prensa.

 Lectura e resposta de test.

 Relación de documentos, buscando semellanzas e diferenzas entre os mesmos.

 Produción guiada de textos sinxelos e ben estructurados:

 Expresión escrita a partir de modelos propostos.

 Descrición dos obxectos que compoñen un debuxo.

 Descrición do xeito de vestirse dun compañeiro.
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 Práctica das técnicas argumentativas.

 Comparación entre o cartel dunha película e a portada do libro do que foi 

adaptada.

 Escritura da sinopsis dunha película adaptada dunha obra literaria

 Composición dun poema.

 Composición dun diálogo sobre un tema previamente seleccionado.

 Trazo dun itinerario nun mapa.

 Conclusión de frases inacabadas de textos propostos.

 Uso axeitado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación.

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital

BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA E A SÚA APRENDIZAXE

COÑECEMENTO DA LINGUA

Gramática

 Identificación de distintas categorías gramaticales (nome, verbo, infinitivo…).

 A orde das palabras na oración.

 Tipos de oracións (enunciativa, exclamativa, interrogativa).

 Empregos da oración exclamativa: adjetivos e adverbios exclamativos (quel/comme…).

 Diferenza de uso ça/c’est. C’est / ce sont.

 Estrutura preposicional verbo jouer, seguido do nome dun instrumento musical.

  Adxectivos: O seu lugar respecto do sustantivo e concordancia.

 Adverbios de frecuencia (toujours, jamais…) e o seu lugar na oración.

 Adverbios de cantidade e o seu valor semántico.

 Adverbios de modo –ment.

 Determinantes e pronombres indefinidos.

 Os pronomes relativos qui; que/qu’.

 Pronomes y/en. Función como complementos de lugar.
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 A comparación: o comparativo e o superlativo.

 Expresións comparativas: semellanzas e diferenzas.

 Expresións temporais: il y a ,momento puntual; depuis, duración ata o momento presente; mettre + (temps) +

pour, tempo empregado para realizar unha acción.

 O imperfecto: formación, función e valores.

 Oposición imperfecto / passé composé: valores e funcións.

 O condicional: formación, valores e emprego.

 Dar ordes e instrucións: emprego do imperativo, o condicional …

 A hipótese: si + imperfecto, condicional simple (na proposición principal).

 Os semi-auxiliares (aller + infinitif; venir de + infinitif; être en train de + infinitif).

 As preposiciones: a procedencia; as preposiciones cos nomes de cidade e de país.

 Expresión da opinión: ça + verbo / uso de estruturas comparativas.

 Expresión dun consello: emprego do imperativo afirmativo e negativo.

 Expresión da oposición: mais, au lieu de + infinitif.

 Expresión dos seus gustos, preferencias.

 Expresión dos hábitos ou costumes (souvent, avoir l’habitude de).

 Expresión da finalidade: pour/ afin de + infinitif ; pour + nom.

 Subxuntivo (recoñecemento). Principais usos.

Vocabulario

 Adxectivos relativos ao estado de ánimo, sentimentos.

 Antónimos do adxectivo.

 Os numerais ordinais e cardinais.

 A data.

 Verbos de estado e posesión para caracterizar a un individuo (être, avoir, porter, tenir).

  Adverbios de tempo pasado (avant, autrefois…) e presente (aujourd’hui, maintenant…).
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 Adverbios de frecuencia (souvent; toujours…).

 Adverbios para esaxerar unha información no rexistro familiar (très; trop; super, hyper)

 Os conectores (puis; ensuite…).

 Algúns recursos métricos (rima, verso,…); algúns nomes de versos segundo o número de sílabas (octosílabo).

 Valor semántico dos prefixos e sufijos.

 Emprego de “palabras baúl”.

  A economía lingüística: abreviaturas do rexistro estándar.

 Expresión da opinión, gustos e preferencias.

 Expresión do entusiasmo, a indiferenza, a decepción.

 Expresión da oposición (au lieu de + infinitif).

  Expresión da cantidade e as proporcións.

 Dar ordes e instrucións (estilo de frase, modo verbal, entonación).

  A música: instrumentos de música clásica e moderna; categorías instrumentales; estilos e profesións 

musicais; outras palabras e expresións relacionadas con este camposemántico.

  A roupa e os complementos.

 Os materiais (plástico, metal, cartón,…) + algúns exemplos de obxectos fabricados con estes materiais.

  Utilidades dun obxecto (ça sert à…, on peut+ infinitif, c’est très utile pour+ infinitif).

 Animais en vías de extinción (a ballena, a tortuga mariña…).

 Eco-acións (separar, reciclar, aforrar…).

 Os sentidos e os órganos.

 Profesións dalgúns sabios ou investigadores (ingénieur; philosophe…).

  O mundo cinematográfico: profesións, términos técnicos e outras palabras relacionadas con este campo 

semántico.

 O universo gastronómico: nome de diversos pratos, ingredientes dunha receita culinaria…

 Nomes de cidades, países e outros lugares xeográficos.
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Fonética

 Diferenciar as marcas do feminino e do masculino nos adxectivos de nacionalidade.

 O son do imperfecto.

 Grupos consonánticos a comezo de palabra (exemplo: style, sport…).

 Consonantes finais nos numerales ordinales.

 Pronunciación e identificación acústica das cantidades elevadas.

 Pronunciación de tous.

 Palabras homófonas: recoñecemento e definición.

 Palabras estranxeiras: diferenzas de pronunciación en lingua francesa e na lingua materna

 Distinción entre o rexistro coloquial e o estándar identificando todas as palabras pronunciadas: a elisión de ne

no rexistro coloquial.

 Entoación segundo o tipo de frase: ascendente ou descendente (exclamativa ou interrogativa)

 Entoación da oración exclamativa segundo os estados de ánimo e os sentimentos experimentados.

 Marcar o ritmo dunha frase contando o número de sílabas.

 O e caduco en poesía:contar o número de sílabas nun verso seguindo as normas métricas.

 Identificar as rimas nun poema e indicar as sonoridades.

- REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE

 Utilización de Internet para seleccionar a información requirida.

 Uso de técnicas diversas para memorizar e aprender o vocabulario novo.

  Desenvolvemento de estratexias variadas para comprender mellor un texto escrito e para escribir con 

corrección.

 Enriquecimento do léxico mediante a procura de antónimos e o uso de prefixos e sufijos.

 Indución e dedución das regras gramaticales e morfosintácticas, baseándose en exemplos extraídos de 

documentos textuales.

  Audicións: verificación da pronunciación escoitando atentamente diálogos e textos
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  Xogos lingüísticos: Xogo de adiviñas e pistas metodolóxicas para descubrir os homófonos máis usuais.

 Utilización nas súas composicións orais e escritas dun vocabulario preciso.

 Explicación do significado de palabras recorrendo ás perífrasis, as palabras baúl e as linguas estranxeiras

 Participación de todos os alumnos.

 Autonomía para a elaboración e presentación dun documento e o seu tema principal.

 Lectura: o cine ou xéneros literarios preferidos como motor para fomentar a lectura.

 Expresión oral: habituarse a tomar a palabra libremente.

 Reflexión sobre a estrutura dun texto e a organización das súas ideas.

 Autoavaliación a partir de exercicios de aplicación gramatical.

 Tolerancia e respecto ante as ideas dos demais.

 Uso do dicionario e elaboración do seu propio banco de palabras.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de procedencias diversas.

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

literatura, arte, música, cine…; obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras 

tecnoloxías da información e comunicación:

 Algúns símbolos de Francia.

 Algúns autores, cantantes, intérpretes e/ou compositores de música francófonos

 O comportamento (excesivo ou comedido) dos adolescentes cara ao seu cantante ou grupo preferido.

 Músicos do metro: o metro como escenario musical para descubrir a novos talentos

 O look nos mozos.

 As “tribus” e os códigos estéticos: singularidade do individuo e pertenza ao grupo.

 A moda das marcas de vestir e dos accesorios: factor discriminatorio económico e social; signo de 

identidade.
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 Algunhas marcas francesas de roupa e varios costureros de alta costura.

 Nomes de marcas utilizadas como metonimia para nomear un obxecto.

 A ecoloxía e o coidado do medio ambiente.

 Animais en perigo de extinción utilizados como logos de empresas.

 Os grandes inventos da Historia. Inventos futuros e imaxinarios.

 Algúns grandes personaxes-inventores de cómic e os seus homólogos humanos.

 Algúns nomes dos grandes exploradores de onte e de hoxe.

 O teléfono portátil. Perigos dun uso abusivo.

 Películas francesas de éxito. Adaptacións literarias ao cine: algunhas obras literarias internacionais e a 

súa adaptación cinematográfica.

 Un novo xénero cinematográfico: o cine digital e en 3D.

 A cociña: especialidades culinarias francesas e internacionais, a orixe dos pratos e das  receitas 

populares. Comida rápida vs comida casera.

 Os hábitos alimenticios entre 12 e 19 anos. Receitas de cociña francesa.

 O cómic francés. O principiño de Antoine de Saint-Exupéry.

 O estilo hiperbólico dos titulares de prensa.

 Intercambios lingüísticos e escolares no estranxeiro.

 Emprego de palabras baúl.

 Aproximación aos costumes e trazos da vida cotiá propios dos países e culturas onde se fala o francés 

(elementos xeográficos, históricos, literarios, culturais, científicos, etc.), mostrando interese e aprecio por 

hábitos culturais distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e comportamentos doutros 

pobos.

6.9.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS BASICAS.

1. Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais emitidas de forma clara, e

organizada, en situacións de comunicación interpersoal ou polos medios audiovisuais, sobre os temas tratados
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nas unidades didácticas e coñecidos polo alumnado: a música, o mundo da moda, a vestimenta, a descrición

física, a ecoloxía e o medio ambente, as novas tecnoloxías, os teléfonos móbiles, o cine, a alimentación, as

compras, actividades de lecer...

2. Participar en conversas e simulacións relativas aos temas descritos no apartado 1, utilizando estratexias

axeitadas para iniciar, manter e terminar a comunicación, sin quedarse calado e producindo un discurso

comprensible e adaptado á situación. Saber dar consellos, ordes, instrucións e facer peticións corteses.

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos auténticos e adaptados, de

extensión variada sobre os temas do apartado , recoñecendo feitos e opinións, identificando, se é o caso, a

intención comunicativa do autor, e utilizando as estratexias para unha mellor comprensión.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes formatos: páxina publicitaria; pequeno artigo sobre un

monumento, cidade, grupo musical ou cantante; resumo dunha película; retrato dun compañeiro; pequenas

mensaxes aconsellando sobre roupa ou novas tecnoloxías; consellos e instrucións sobre solucións ecolóxicas;

elaboración de receitas de cociña, atendendo ao destinatario e ao esquema textual que corresponda á

intención de comunicación, con sintaxe fácil e comprensible, léxico axeitado ao contexto, corección ortográfica

e sintáctica e presentación clara e coidada.

5. Reutilizar as estructuras gramaticais e o léxico traballado na clase nas propias producións e amosar a

comprensión das novas estruturas lingüísticas.

6. Reformular na propia lingua o sentido dun texto tanto oral como escrito que conteña algún dos temas

traballados na aula para facelo comprensible a un interlocutor próximo, que descoñeza a lingua estranxeira e

garantir a relación fluída entre falantes e culturas.

7. Usar as tecnoloxías da información e a comunicación de xeito progresivamente autónomo para buscar

información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo electrónico e para

establecer relacións persoais orais e escritas.

8. Coñecer distintos aspectos socioculturais (música, cine, literatura, ecoloxía, gastronomía, comportamentos

rituais, relacións socioculturais) de Francia e países francófonos, identificando os trazos básicos, evitando os

estereotipos e podendo comparalos coa realidade galega.

6.10.-MÍNIMOS ESIXIBLES

 Comprensión de informacións xerais e específicas  de mensaxes orais e escritas sobre temas variados tratados

na clase procedentes de distintos medios.

 Produción de mensaxes orais con certo grado de autonomía e fluidez sen grandes erros que impidan a
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comunicación e utilizando unha correcta pronunciación.

 Lectura e comprensión de textos longos, e realización dunha tarefa ou test.

 Produción de textos escritos sobre os temas tratados, adecuándose á situación e utilizando os recursos

dispoñibles.

 Ser consciente dos erros que se producen e intentar superalos mediante a observación e a reflexión sobre a

lingua, reutilizando as estruturas e o léxico aprendidos na clase.

 Actitude aberta a outras culturas, comparación con respecto ós nosos hábitos.

 Participación na clase, presentación de traballos de maneira ordenada e limpa, realización das tarefas de clase.

 A competencia oral computará un 80% na nota.

   7.- INSTRUMENTOS/MATERIAIS PARA AVALIACION NA ESO.

As aulas dispoñen de cañóns de video e conexión a internet, así como o sistema Abalar nos cursos de 1º e 2º da 

ESO, todo o que é unha axuda fundamental ó impartir a materia.

Tamén hai que salientar a axuda da persoa auxiliar de francés que nos acompaña unha sesión á semana.

Contamos con probas escritas e orais.

Asímesmo intentamos facer un intercambio con alunado francés para mellorar a lingua falada.

8.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

A cualificación trimestral terá en conta todos os instrumentos de avaliación, a saber:

Exames escritos: 70%. Os exames comprenderán preguntas correspondentes ós obxectivos de comunicación 

(comprensión oral e escrita e expresión escrita), ós contidos léxicos e ós contidos gramaticais, preguntas que terán 

un valor equivalente a non ser que se especifique de modo diferente na ficha de exame. O libro de lectura obrigatoria 

será avaliado no apartado de comprensión escrita.

Actividades e notas de clase: 30 %. A expresión oral, traballos escritos e exercicios na aula, actitude (colaboración no

traballo de aula, cooperación cos compañeiros, disposición cara o traballo, atención en clase, presentación en tempo 

e forma dos traballos e exercicios). A nota neste apartado virá determinado polas notas parciais obtidas nas 

diferentes actividades e será  negativa se non se cumpren estes apartados: entrega de traballos propostos, esforzo 

por expresarse en francés, seguir as indicacións do profesor na clase en relación ás diferentes tarefas e actitude 

positiva que non dificulte o desenvolvemento da clase.
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Teremos en conta, á hora de avaliar traballos e exames, a presentación formal, que debe ser limpa, coherente  e 

ordenada.

Os alumnos que sexan observados copiando serán avaliados negativamente. Os que non se presenten a tempo aos 

exames extraordinarios sen a debida xustificación, non poderán examinarse.

Na última semana de curso realizarase unha proba de expresión oral, baseada nos temas e nas interaccións 

producidas na aula ao longo do curso, que computará no segundo apartado dos criterios de cualificación segundo os 

criterios do marco europeo de referencia.

9.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN APOTAR

COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS (DOG 142/15; ap k)

Cada profesor establecerá unha serie de probas de avaliación inical. No primeiro curso da ESO, os alumnos

son debutantes, polo que non teñen coñecementos previos do Francés. Podemos propoñer unha ou dúas sesións

iniciais nas que se comprobarán os coñecementos, ideas ou prexuizos sobre o Francés e Francia, personaxes

célebres (deportistas, cantantes ou grupos, actores), historia e palabras de orixe francés na nosa vida cotiá. No resto

dos grupos a avaliación inicial tenderá a comprobar o grao de consecución de obxectivos en cursos anteriores

mediantes estas probas básicas: proba de comprensión oral, proba de expresión mediante minidiálogos co profesor

ou compañeiros; proba de comprensión escrita mediante un texto adecuado ao nivel e proba de coñecemento

lingüístico.

10.-ORGANIZACION DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACION DOS ALUMNOS

PENDENTES  (DOG 142/15; ap i)

No caso de alumnos que teñan o Francés pendente do ano anterior, prantéxanse dúas posibles opcións:

 Os que seguen co estudo do Francés: o profesor do grupo no que se atopan faralles un seguimento e

comprobará se superan os mínimos esixibles proporcionándolles os instrumentos e as tarefas necesarios. Se

é así, daráselle por superado o nivel anterior.

 Os que non seguen co estudo do Francés: o Departamento proporalles a realización de diferentes exercicios de

reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à trous, chercher l’intrus, répondre à des questions; trouver la

question, mettre ensemble la question et la réponse, compléter des phrase,  cocher la bonne réponse, q.c.m.,

mettre en rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.) e unha tarefa de expresión acorde co nivel, e terán que

realizar dúas probas (xaneiro e abril). Se non as superan, terán dereito a unha última proba final.
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11.- BACHARELATO. XENERALIDADES

METODOLOXÍA 

O comentado no apartado inicial referente á metodoloxía serve obviamente para  o bacharelato.

O alumnado que accede ao bacharelato  xa posúe un coñecemento  aceptable do Francés,  tanto se o estuda 

como primeira lingua  ou segunda lingua estranxeira, que lle permite participar en situacións de comunicación da 

vida cotiá. Nesta etapa ampliará esa capacidade para comunicarse, consolidando as aprendizaxes e habilidades 

xa adquiridas e desenvolvendo outras máis específicas, acordes coa súa idade, formación e intereses.

Así pois, debemos establecer situacións que axuden ao alumnado a:

   desenvolver unha competencia comunicativa que lle permita participar en situacións de 

comunicación, intercambiar opinións e informacións de forma oral e escrita.

 desenvolver a comprensión e expresión de textos variados que lle faciliten acceder, 

elaborar e ampliar información.

 unha competencia discursiva que proporcione coherencia e dea cohesión aos discursos.

 un achegamento a novas formas de interpretar o mundo que desenvolvan o espírito crítico 

e fomenten a tolerancia ante a diversidade.
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A lectura comprensiva será posiblemente unha das destrezas que máis precisen utilizar no ámbito persoal, 

académico ou profesional futuro. Debemos incidir xa que logo  no uso consciente de estratexias e técnicas de 

lectura que lles permitan o acceso á información, formación e lecer, propoñendo  textos orais e escritos, de 

distintos estilos, formatos e intencionalidade, obtidos en fontes variadas, adecuados ás súas necesidades e 

intereses. Para a súa selección teranse en conta tanto aqueles que traten temas actuais de carácter xeral (textos 

informativos, periodísticos ou literarios), coma outros máis específicos relacionados con aspectos académicos e/ou 

profesionais.

A autonomía na aprendizaxe é un obxectivo primordial desta etapa, e o desenvolvemento de estratexias 

persoais á hora de afrontar novos contidos e de planificar e avaliar a súa propia aprendizaxe permitiralles avanzar 

nas súas adquisicións en relación co francés lingua estranxeira tanto nun contexto académico coma 

extraacadémico. Propoermos polo tanto actividades que impliquen o uso autónomo e creativo dos coñecementos 

adquiridos e o desenvolvemento de estratexias de traballo persoal: consulta de materiais en bibliotecas dixitais, 

cadros de referencia, gramáticas on-line e en papel, consulta de diversas fontes en periódicos e revistas dixitais...

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

Decidimos presentar a mesma programación para o Francés primeira e segunda língua  considerando que os 

alumnos que escollen tanto unha como  outra opción teñen feito normalmente os catro cursos da ESO e chegan 

cun nivel equivalente. Non obstante, na primeira lingua inisistiremos, particularmente no segundo curso, na 

expresión escrita e nas estructuras gramaticais máis complexas, así como na escoita de exames orais, de cara a 

preparar a proba de Reválida.

Este ano non temos primeira lingua.

12.- PRIMEIRO CURSO: SEGUNDA LÍNGUA ESTRANXEIRA

12.1.- OBXECTIVOS XERAIS

 Interpretar adecuadamente a información de mensaxes orais e escritos en lingua francesa,

tanto en situacións contextualizadas como en situacións fóra do contexto, mediante unha captación global 

de devandita información.

 Comprender mensaxes orais, escritos e visuais emitidas polos medios de comunicación 

francófonos relativos á música, ó traballo, ó emprego, ás festas e celebracións e ó lecer e á cultura.

 Expresarse oralmente, sinxela e adecuadamente, integrando gradualmente novos contidos

e desenvolvendo pautas de interacción.
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 Ler comprensivamente textos informativos, argumentativos, explicativos e narrativos  

relativos a diferentes ámbitos da cultura francesa e a diferentes centros de interese dos alumnos, 

relacionados con estudos do currículum, progresando na análise crítica do lido e podendo establecer 

comparacións coa propia cultura.

 Expresar por escrito mensaxes en documentos sinxelos adecuándose a unha situación 

comunicativa concreta, respectando a estrutura básica da lingua e de forma cada vez máis creativa e 

persoal.

 Reproducir oralmente e por escrito os modelos propostos sendo capaz de utilizar 

adecuadamente os elementos lingüísticos adquiridos, despois dunha reflexión que axude a mellorar a 

competencia comunicativa e facilite a comunicación cos demáis en situacións variadas.

 Identificar semellanzas e diferenzas entre a cultura francesa e a propia respecto  ás 

relacións persoais e familiares, o lecer, a vida cotiá e as convencións sociais  e desenvolver gradualmente 

unha actitude de tolerancia e de relativización das propias crenzas culturais.

 Utilizar os coñecementos adquiridos na lingua materna e/ou en 1ª lingua estranxeira para 

facilitar a aprendizaxe da lingua francesa.

 Identificar recursos didácticos materiais (dicionarios, libros de consulta, revistas, 

multimedia) apropiados para resolver diferentes situacións de aprendizaxe.

 Analizar, de forma positiva, algúns erros propios e alleos como estratexia para avanzar, 

enriquecer e facilitar a aprendizaxe da lingua francesa.

 Ampliar os coñecementos sobre o francés e o mundo francófono para axudar  ó acceso á 

vida activa e adquirir hábitos de vinculación coa lingua francesa no tempo de lecer (cine, TV, vía satélite, 

revistas, cómics, etc.). conseguindo unha visión do mundo máis ampla, máis solidaria e máis tolerante.

12.2.- CONTIDOS

12.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN (ESQUEMA)

12.4.- ESTANDARES DE  APRENDIZAXE

12.5.- COMPETENCIAS CLAVE

Contidos Criterios de avaliació n Estándares de Competenci

81    Departamento de Francés



aprendizaxe as clave 

Bloque 1. Comprensió n de textos orais 

 B1.1. Estratexias de 
comprensió n: 

• –  Mobilizació n 
de informació n 
previa sobre o 
tipo de tarefa e o 
tema. 

• –  Identificació n 
do tipo textual, 
adaptando a 
comprensió n a 
el. 

• –  Distinció n de 
tipos de 
comprensió n 
(sentido xeral, 
informació n 
esencial e puntos
principais). 

• –  Formulació n 
de hipó teses 
sobre o contido e 
o contexto. 

• –  Inferencia e 
formulació n de 
hipó teses sobre 
significados a 
partir da 
comprensió n de 
elementos 
significativos, 
lingü ísticos e 
paralingü ísticos 
(acenos, 
entoació n, etc.). 

•

•   Inferenciaformul
ació n de 
hipó teses sobre 
significados a 

•   B1.1. Coñ ecer e 
saber aplicar as estratexias 
má is adecuadas para a 
comprensió n do sentido 
xeral, a informació n esencial, 
os puntos e as ideas 
principais ou os detalles 
relevantes do texto. 

•   B1.2. Identificar o 
sentido xeral, a informació n 
esencial, os puntos principais 
e os detalles má is 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 situació ns
correntes ou menos habituais,
ou sobre os propios intereses 
nos ámbitos persoal, pú blico,
educativo e ocupacional, 
sempre que as condició ns 
acú sticas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito. 

 SLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
persevera no seu 
proceso de 
comprensió n, 
axustándoo ás 
necesidades da tarefa 
(de comprensió n global,
selectiva ou detallada) e
mellorándoo, de ser o 
caso, facendo 
anticipació ns do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e 
inferindo o que non se 
comprende e o que non 
se coñ ece mediante os 
propios coñ ecementos e
as experiencias doutras 
linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

SLEB1.2. Capta os 
puntos principais e os 
detalles salientables de 
mensaxes, gravadas ou
de viva voz, que 
conteñ an instrució ns, 
indicació ns ou outra 
informació n claramente 
estruturada, sempre 
que poida volver 
escoitar o dito ou pedir 
confirmació n. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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partir do 
coñ ecemento 
doutras linguas, e
de elementos non
lingü ísticos 
(imaxes, mú sica, 
etc.). 

• – Reformulació n 

•   B1.2. 
Tolerancia da 
comprensió n 
parcial ou vaga 
nunha situació n 
comunicativa, e 
conciencia da 
importancia de 
chegar a 
comprender textos
orais sen precisar 
entender todos e 
cada un dos seus 
elementos. 

•   B1.3. 
Constancia no 
logro da 
comprensió n oral,
reescoitando o 
texto gravado ou 
solicitando 

•   B1.3. Comprender o 
esencial e a informació n 
relevante en situació ns que 
impliquen a solicitude de 
informació n xeral (datos 
persoais, lugares, horarios, 
datas, prezos, formas de 
pagamento, actividades, 
etc.), sempre que lle poidan 
repetir o dito. 

•   B1.4. Comprender o 
esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves 
sobre argumentació ns 
básicas, puntos de vista e 
opinió ns relativos a temas 
frecuentes do ámbito 
persoal ou pú blico, estados 
de saú de, sensació ns e 
sentimentos básicos, 
claramente estruturados e 

 SLEB1.3. Comprende, 
nunha conversa formal ou 
entrevista na que participa, 
informació n relevante de 
carácter habitual e predicible 
sobre asuntos prácticos no 
ámbito educativo (datos 
persoais, intereses, 
preferencias, e gustos e 
proxectos persoais e 
educativos, coñ ecemento ou 
descoñ ecemento, 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 

 SLEB1.4. Entende o que 
se di en transacció ns e 
xestió ns cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes ou centros 
docentes), e os puntos 
principais e a informació n 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 

83    Departamento de Francés



repetició n do dito. articulados a unha 
velocidade lenta ou media, e
se a persoa interlocutora 
está  disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

•   B1.5. Comprender o 
sentido xeral e a 
informació n moi relevante e 
sinxela de presentació ns 
ben estruturadas sobre 
temas familiares e 
predicibles, e de programas 
de televisió n tales como 
informativos, entrevistas ou 
anuncios, sempre que as 
imaxes sexan 
suficientemente redundantes
para facilitar a comprensió n.

relevante cando se lle fala 
directamente en situació ns 
menos habituais, pero 
predicibles (por exemplo, a 
perda dun obxecto), sempre 
que poida volver escoitar o dito.

 
CD 

 SLEB1.5. Comprende, 
nunha conversa informal na 
que participa, opinió ns 
xustificadas e claramente 
articuladas a unha velocidade 
lenta ou media, sobre diversos 
asuntos cotiáns ou de interese 
persoal, así como a expresió n 
de sentimentos sobre aspectos 
concretos de temas habituais 
ou de actualidade, e se a 
persoa interlocutora está  
disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 

 SLEB1.6. Identifica os 
aspectos máis importantes en 
presentació ns sobre temas 
coñ ecidos ou do seu interese 
nos ámbitos persoal e 
educativo; e de programas 
informativos, documentais, 
entrevistas en televisió n, 
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 

 B2.1. Estratexias de •   B2.1. Pronunciar  SLEB2.1. Fai  
CCL 
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produció n: 

• –  Planificació n: 

• –  Identificar o contexto, o 
destinatario e a finalidade 
da produció n ou da 
interacció n. –  Adecuar o 
texto ao destinatario, ao 
contexto e á  canle, 
escollendo os expoñ entes 
lingü ísticos necesarios 
para lograr a intenció n 
comunicativa. 

• –  Execució n: –  Concibir 
a mensaxe con claridade, 
distinguindo a sú a idea ou
ideas principais, e a sú a 
estrutura básica. –  Activar
os coñ ecementos previos 
sobre modelos e 
secuencias de interacció n,
e elementos lingü ísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

• –  Expresar a mensaxe 
con claridade e coherencia
básica, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás 
fó rmulas de cada tipo de 
texto memorizados e 
traballados na clase 
previamente. –  Reaxustar
a tarefa (emprender unha 
versió n máis modesta) ou 
da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingü ísticos dispoñ ibles. 

de xeito intelixible, aínda 
que se cometan erros de 
pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras 
teñ an que solicitar 
repetició ns para entender 
a mensaxe. 

•   B2.2. Coñ ecer e 
saber aplicar as estratexias
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monoló xicos ou dialó xicos 
breves ou de lonxitude 
media, e de estrutura 
simple e clara, recorrendo, 
entre outros, a 
procedementos como a 
reformulació n, en termos 
má is sinxelos ou de 
significado aproximado, do 
que se quere expresar 
cando non se dispó n de 
estruturas ou éxico má is 
complexos en situació ns 
comunicativas má is 
específicas. 

l

 B2.3. Intercambiar con 
pronuncia clara e intelixible, 
informació n en situació ns de 
comunicació alumnado e menos 
habituais, pero predicibles, nas que
teñ a que expresar o acordo, o 
desacordo, o interese, a 
posibilidade e a imposibilidade, 
usando un repertorio de 
expresió ns frecuentes no ámbito 
pú blico (doenzas, pequenas 
reclamació ns, etc.), así como na 
expresió n básica dos sentimentos 
e os intereses persoais, tales como
satisfacció n, desgusto, admiració n
e sorpresa. 

B2.4. Producir textos de 
extensió n breve ou media, tanto 
cara a cara como por telé fono ou 
por outros medios técnicos, nun 
rexistro formal, 

presentació ns ensaiadas
previamente, breves e 
con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas educativos 
sinxelos do seu interese, 
organizando a 
informació n básica nun 
esquema coherente e 
ampliándoa con algú ns 
exemplos, e 
respondendo a 
preguntas sinxelas de 
oíntes sobre o tema 
tratado. 

 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB2.2. Toma 
parte en conversas 
formais ou entrevistas de
carácter educativo ou 
ocupacional, sobre 
temas moi habituais 
nestes contextos, 
intercambiando 
informació n relevante 
sobre feitos concretos, 
pedindo instrució ns ou 
solució ns a problemas 
prácticos, suscitando de 
xeito sinxelo e con 
claridade os seus puntos 
de vista, e xustificando 
brevemente as sú as 
acció ns, opinió ns e 
plans. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC

 SLEB2.3. 
Desenvó lvese coa 
suficiente eficacia en 
situació ns cotiás e 
menos habituais pero 
predicibles que poden 
xurdir durante unha viaxe
ou estadía noutros 
países por motivos 
persoais ou educativos 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, 
estudos, relació ns coas 
autoridades, saú de ou 
lecer), e utiliza 
estratexias de 
comunicació n 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
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lingü ísticas (uso de 
exemplos e palabras de 
significado pró ximo) e 
xestos apropiados. 

– Compensar as carencias lingü ísticas 
mediante procedementos lingü ísticos e 
paralingü ísticos

• –  Lingü ísticos: –
 Modificar palabras de 
significado parecido. 

• –  Definir ou parafrasear 
un termo ou unha 

expresió n. 

• –  Usar a lingua materna 
ou "estranxeirizar" 
palabras da lingua meta. 

• –  Pedir axuda. 

•  Paralingü ísticos: –
 Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
acció ns que aclaran o 
significado. 

• –  Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresió ns 
faciais, posturas e 
contacto visual ou 
corporal). 

• –  Usar elementos 
cuasiléxicos (hum, puah, 
etc.) de valor 
comunicativo. 

•   B2.2. Actitude de respecto
cara a si mesmo/a e cara ás 

neutro ou informal, cun discurso 
comprensible e adecuado á situació n,
e utilizando as estratexias necesarias 
para iniciar, manter e facer progresar 
a comunicació n. 

B2.5. Intercambiar informació n e 
opinió ns, dar instrució ns, describir e 
narrar acontecementos sinxelos, 
xustificar brevemente os motivos de 
acció ns e planos, formular hipó teses, 
facer suxestió ns e argumentar de 
xeito sinxelo, aínda que se produzan 
pausas para planificar o que se vai 
dicir e, en ocasió ns, haxa que 
formular a mensaxe en termos má is 
sinxelos e repetir ou reelaborar o dito 
para axudar á  comprensió n da 
persoa interlocutora. 

 SLEB2.4. Participa en conversas 
informais, cara a cara ou por telé fono, ou 
por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns, nas que intercambia 
informació n e se expresan e xustifican 
opinió ns brevemente; narra e describe 
feitos sinxelos ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente plans de futuro; fai 
suxestió ns; pide e dá  indicació ns ou 
instrució ns; expresa e xustifica 
sentimentos de xeito sinxelo, e describe 
con certo detalle aspectos concretos de 
temas de actualidade moi coñ ecidos ou 
de interese persoal ou educativo. 

 CCL
 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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demais persoas, para comprender 
e facerse comprender. 
 B2.3. Rutinas ou modelos 
comú ns de interacció n segundo o
tipo de situació n de 
comunicació n. 

Bloque 3. Comprensió n de textos escritos 

 B3.1. Estratexias de comprensió n: 

• –  Mobilizació n de informació n 
previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema, a partir da informació n 
superficial: imaxes, organizació n 
na páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 

• –  Identificació n do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

• –  Distinció n de tipos de 
comprensió n necesarios para a 
realizació n da tarefa (sentido 
xeral, informació n esencial e 
puntos principais). 

 B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura (recurso ás imaxes, títulos e 
outras informació ns visuais, e aos 
coñ ecementos previos sobre o tema 
ou a situació n de comunicació n, e 
aos transferidos desde as linguas que 
coñ ece), identificando a informació n 
má is importante e deducindo o 
significado de palabras e expresió ns 
non coñ ecidas. 

B3.2. Seguir instrució ns e 
consignas básicas, sinxelas e 
predicibles, de carácter pú blico, 
institucional ou corporativo. 

 SLEB3.1. Identifica a informació n 
má is importante en textos xornalísticos 
do xénero informativo, en calquera 
soporte, breves e ben estruturados e que 
traten temas xerais e coñ ecidos 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 

 SLEB3.2. Entende o sentido xeral e 
os puntos principais de anuncios e 
comunicació ns sinxelos de carácter 
pú blico, institucional ou corporativo, 

 CCL
 
CAA

•  Formulació n de 
hipó teses sobre 
contido e contexto. 

• –  Inferencia e 
formulació n de 
hipó teses sobre 
significados a partir 
da comprensió n de 
elementos 
significativos, 
lingü ísticos e 
paratextuais, e do 
coñ ecemento e 
experiencias noutras 

•   B3.3. Comprender 
informació n relevante e 
previsible en textos descritivos 
ou narrativos breves e ben 
estruturados nos que se 
informa de acontecementos, se
describen acció ns, persoas, 
obxectos e lugares, e se 
manifestan opinió ns con 
expresió ns sinxelas, relativos a
experiencias e a 
coñ ecementos propios da sú a 
idade e do seu nivel escolar. 

•   B3.4. Recoñ ecer a 

que conteñ an instrució ns 
e indicació ns de carácter 
previsible, claramente 
estruturados, relacionados
con asuntos do seu 
interese persoal ou 
educativo (por exemplo, 
sobre cursos, prácticas ou
becas). 

 
CSC 
 
CCEC 
 
CD 

 SLEB3.3. Identifica a
informació n má is 
importante en instrució ns 
sobre o uso de aparellos 
ou de programas 

 
CCL 
 
CAA 
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linguas. 

• –  Reformulació n de 
hipó teses a partir da 
comprensió n de 
novos elementos. 

B3.2. 
Recoñ ecemento da 
estrutura das cartas 
formais (remitente, 
cabeceira, lugar e 
data; asunto, saú do 
á persoa 
destinataria, corpo da
carta, despedida e 
sinatura). 

estrutura das cartas formais 
(remitente, cabeceira, lugar e 
data; asunto, saú do á persoa 
destinataria, corpo da carta, 
despedida e sinatura), e 
comprender un repertorio 
elemental e básico de 
expresió ns fixas de 
confirmació n ou denegació n, 
obriga, coñ ecemento, 
necesidade e permiso 
utilizadas para a concesió n 
dunha bolsa, a confirmació n 
dun pedimento, a reserva dun 
hotel, etc. 

•   B3.5. Identificar a 
informació n esencial, os 
puntos má is relevantes e 
detalles importantes en textos, 
en formato impreso ou en 
soporte dixital, ben 
estruturados e de curta ou 
media extensió n, escritos nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten asuntos 
cotiáns, temas de interese ou 
relevantes para os propios 
estudos ou as ocupació ns e 
que conteñ an estruturas 
frecuentes e un léxico xeral de 
uso comú n. 

informáticos de uso 
habitual, e sobre a 
realizació n de actividades
e normas de seguridade 
ou de convivencia no 
ámbito pú blico e 
educativo. 

CSC 
 
CCEC 
 
CD 

 SLEB3.4. Identifica 
en lecturas adaptadas as 
liñ as xerais do 
argumento, o carácter dos
personaxes e as 
características do lugar e 
o tempo en que se 
desenvolven. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 

 SLEB3.5. 
Comprende 
correspondencia persoal, 
breve e sinxela, en 
calquera soporte 
incluíndo foros en liñ a ou 
blogs, na que se 
describen e narran feitos 
e experiencias, 
impresió ns e 
sentimentos, e se 
intercambian informació n 
e opinió ns sobre 
aspectos concretos de 
temas xerais, coñ ecidos 
ou do seu interese. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 
 
CD 

 SLEB3.6. Entende o 
esencial de 
correspondencia formal 
institucional ou comercial 
sobre asuntos que poden 
xurdir, por exemplo, 
mentres organiza ou 
realiza unha viaxe ao 
estranxeiro (concesió n 
dunha bolsa, 
confirmació n dun 
pedimento, reserva dun 
hotel, etc.). 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC 
 
CD 

 SLEB3.7. Entende 
informació n específica 
relevante en páxinas web 
e outros materiais de 

 
CCL 
 
CAA 
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referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, 
enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, 
que conteñ an mapas, 
fotografías, maxes, 
vídeos ou animació ns 
que axuden á  
comprensió n sobre temas
relativos a materias 
educativas ou asuntos 
relacionados coa sú a 
especialidade ou cos seus
intereses 

 
CSC 
 
CCE 

B4. Estratexias de produció n: 

• –  Planificació n: 

• –  Mobilizació n e 
coordinació n das 
propias 
competencias 
xerais e 
comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a 
tarefa (repasar o 
que se sabe sobre 
o tema, o que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

• –  Localizació n e 
uso adecuado de 
recursos 
lingü ísticos ou 
temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha
gramática, 
obtenció n de 
axuda, etc.). 

• –  Uso de 

•   B4.1. Coñ ecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sinxelos de 
lonxitude breve ou media 
(elecció n da persoa 
destinataria, finalidade do 
escrito, planificació n, 
redacció n do borrador, 
revisió n do texto e versió n 
final), incorporando 
esquemas e expresió ns de
textos modelo con funció ns
comunicativas similares ao 
texto que se quere 
producir. 

•   B4.2. Completar 
documentos básicos nos 
que se solicite informació n 
persoal ou relativa aos 
seus estudos ou á  sú a 
formació n. 

•   B4.3. Escribir 
mensaxes sinxelas e 
breves con informació n, 
instrució ns e indicació ns 
básicas e opinió ns 

SLEB4.1. Escribe 
correspondencia 
persoal, en calquera 
formato, na que 
describe experiencias e 
sentimentos; narra, de 
forma lineal, actividades
e experiencias 
presentes e pasadas; e 
intercambia informació n
e opinió ns sobre temas 
concretos nas sú as 
áreas de interese 
persoal ou educativo. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB4.2. 
Completa un 
cuestionario con 
informació n persoal, 
educativa ou 
ocupacional (nivel de 
estudos, materias que 
cursa, preferencias, 
etc.) cunha finalidade 
específica, como 
inscribirse nun curso ou 
solicitar un campamento
de verán. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB4.3. Escribe  
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elementos 
coñ ecidos obtidos 
de modelos moi 
sinxelos de textos 
escritos, para 
elaborar os propios 
textos.

• –  Execució n: –
 Elaboració n dun 
borrador seguindo 
textos modelo. 

• –  Estruturació n do
contido do texto. 

• –  Organizació n do
texto en parágrafos
curtos abordando 
en cada un unha 
idea principal, 
conformando entre 
todos o seu 
significado ou a 

sinxelas, relacionadas con 
actividades cotiás ou do 
seu interese. 

•   B4.4. Producir 
correspondencia formal 
para solicitar ou dar 
informació n relativa a bens
e servizos, a partir de 
modelos sinxelos e 
básicos, actuando como 
mediació n lingü ística 
(adecuada ao seu nivel 
escolar), de ser o caso, 
cunha presentació n do 
texto limpa e ordenada. 

•   B4.5. Escribir, en 
papel ou en soporte dixital, 
textos de estrutura clara, 
breves ou de extensió n 
media, sobre asuntos 
cotiáns ou temas de 
interese persoal ou 
educativo, nun rexistro 

notas, anuncios, 
mensaxes e 
comentarios breves, en 
calquera soporte, nos 
que solicita e transmite 
informació n e opinió ns 
sinxelas, respectando 
as convenció ns e as 
normas de cortesía. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB4.4. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida 
a institució ns pú blicas 
ou privadas ou 
entidades comerciais, 
na que pide ou dá 
informació n, ou solicita 
un servizo, respectando
as convenció ns formais
e normas de cortesía 
má is comú ns neste tipo
de textos, cunha 
presentació n limpa e 
ordenada do texto. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
 
CD 

 SLEB4.5. Escribe, 
nun formato 
convencional, informes 
expositivos moi breves 
e sinxelos nos que dá 
informació n esencial 
sobre un tema 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
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– Recurso aos coñ ecementos 
previos (utilizar frases feitas e 
locució ns, do tipo "agora volvo", 
"botar unha man", etc.). 

– Revisió n: 

–  Identificació n de problemas, 
erros e repetició ns. 

–  Atenció n ás convenció ns 
ortográficas e aos signos de 
puntuació n. –  Presentació n 
coidada do texto (marxes, limpeza, 
tamañ o da letra, etc.). –
 Reescritura definitiva. 

•

•   B4.2. Elaboració n 
de cartas formais 
respectando a sú a 
estrutura: remitente, 
cabeceira, lugar e data; 
asunto, saú do á persoa 
destinataria, corpo da carta,
despedida e sinatura. 

•   B4.3. Elaboració n 
de informes expositivos 
elementais e breves, 
organizados nunha 
estrutura básica que inclú a
unha introdució n, o corpo 
do informe, a conclusió n e 
a bibliografía. 

educativo, facendo 
breves descrició ns e 
narrando 
acontecementos 
seguindo unha estrutura 
esquemática moi sinxela 
(título, corpo do texto e, 
de ser o caso, conclusió n
e bibliografía). 

 
CCEC

Bloque 5: Coñ ecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingü e 

 

•   B5.1. 
Patró ns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoació n 
básicos: –  Sons e 
fonemas vocá licos. 

• –  Sons e fonemas 

•   B5.1. Expresarse 
coa suficiente fluidez para
que poida seguirse sen 
moita dificultade o fío do 
discurso, aínda que 
poidan producirse pausas
para planificar o que se 
vai dicir e, en ocasió ns, 
haxa que interromper e 
reiniciar a mensaxe para 

SLEB5.1. Produce 
léxico e estruturas 
básicas intelixibles no 
oral e na escrita, e trazos 
foné ticos que distinguen 
fonemas (nasalizació n, 
sonorizació n, etc.), e 
utiliza con eficacia 
comunicativa patró ns 
básicos de ritmo, 
entoació n e acentuació n 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC
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consonánticos e as
sú as 

agrupació ns. 

• –  Procesos 
fonoló xicos máis 
básicos. 

• –  Acento fó nico 
dos elementos 
léxicos illados e na 
oració n. 

•   B5.2. Patró ns 
gráficos e convenció ns 
ortográficas:

• –  Uso das normas básicas
de ortografía da palabra. 

• –  Utilizació n 
adecuada da 
ortografía da 
oració n: 

coma, punto e 
coma, puntos 
suspensivos, 
parénteses e 
comiñ as. 

reformulala en termos 
má is sinxelos e máis 
claros para a persoa 
interlocutora.

•   B5.2. Utilizar as 
convenció ns ortográficas,
de puntuació n e de 
formato de uso moi 
frecuente, en textos 
escritos en diferentes 
soportes, coa correcció n 
suficiente para non dar 
lugar a serios 
malentendidos, aínda 
poidan cometerse erros 
que non interrompan a 
comunicació n. 

•   B5.3. Utilizar para
a comprensió n e 
produció n de textos orais 
e escritos os 
coñ ecementos 
socioculturais e 
sociolingü ísticos 
adquiridos 

de palabras e frases. 

 SLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente as 
convenció ns orais e 
escritas básicas propias 
da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
oral e escrito (saú dos, 
despedidas, fó rmulas 
básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto e
interese polas diferenzas 
culturais que poidan 
existir. 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC

 SLEB5.3. Nas 
actividades de aula, pode
explicar o proceso de 
produció n de textos e de 
hipó teses 

 
CCL 

• B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingü ísticos: –
 Recoñ ecemento e uso 
de convenció ns sociais 
básicas e normas de 
cortesía propias da sú a
idade e de rexistros 
informal e estándar, e 
da linguaxe non verbal 

relativos á  vida cotiá  (hábitos e 
actividades de estudo, traballo e 
lecer), condició ns de vida e 
contorno, relació ns interpersoais 
(entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento 
(posturas, expresió ns faciais, uso 
da voz, contacto visual e 
proxémica), e convenció ns sociais
(actitudes e valores), axustando a 
mensaxe á persoa destinataria e 
ao propó sito comunicativo, e 

de significados tomando en 
consideració n os 
coñ ecementos e as 
experiencias noutras 
linguas. 

 
CAA 
 
CSC 
 
CCEC

 SLEB5.4. Participa en 
proxectos (elaboració n de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensió n 
de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se 

 
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
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elemental na cultura 
estranxeira. 

• –  Achegamento aos 
hábitos e ás 
actividades de estudo, 
traballo e lecer, 
condició ns de vida e 
relació ns interpersoais 
(no ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional); o 
contorno xeográfico 
básico (clima, rexió ns) 
e referentes artístico-
culturais (feitos 
histó ricos e personaxes
salientables).

• –  Recoñ ecemento de 
valores, crenzas, 
actitudes e tradició ns 
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. 

• –  Identificació n 
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, os países e as
comunidades 
lingü ísticas que falan 
outra lingua e teñ en 
unha cultura diferente á
propia. B5.4. 
Plurilingü ismo: 

• –  Identificació n de 

amosando a propiedade e a 
cortesía debid

B5.4. Producir textos e inferir o 
significado probable de palabras 
ou frases que descoñ ece a partir 
das experiencias e os 
coñ ecementos transferidos desde 
as linguas que coñ ece. 

 B5.5. Participar en proxectos 
(elaboració n de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensió n de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingü ísticos ou 
culturais. 

B5.6. Distinguir e levar a cabo 
as funció ns demandadas polo 
propó sito comunicativo, mediante 
os expoñ entes básicos das 
devanditas funció ns e os patró ns 
discursivos de uso má is habitual, 
así como os seus significados 
asociados (por exemplo, utilizar 
unha estrutura interrogativa para 
facer unha suxestió n), e empregar
para comunicarse mecanismos 
sinxelos bastante axustados ao 
contexto e á  intenció n 
comunicativa (repetició n léxica, 
elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposició n, e 
conectores e marcadores 
discursivos moi frecuentes), 
sempre que sexan traballados na 
clase previamente. 

 B5.7. Recoñ ecer e utilizar un 
repertorio léxico de uso comú n 
relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, os estudos e as 
ocupació ns, e un repertorio 
limitado de expresió ns de uso moi 
frecuente suficiente para 
comunicar no seu nivel escolar. 

utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos 

lingü ísticos competencias 
plurilingü e. 

ou culturais, e valora as que 
posú e como persoa 

 
CCEC
 
CD 

SLEB5.5. Comprende e 
comunica o propó sito 
solicitado na tarefa ou ligado
a situació ns de necesidade 
inmediata da aula (pedir ou 
dar informació n, 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
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similitudes e diferenzas 
entre as linguas que 
coñ ece para mellorar a 
sú a aprendizaxe e 
lograr unha 
competencia 

                                             CONTIDOS

•  B5.5. Funció ns comunicativas: –  Iniciació n e mantemento 
de relació ns persoais e sociais básicas propias da sú a 
idade. 

• –  Descrició n de calidades físicas e abstractas moi básicas 
de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

• –  Narració n de acontecementos e descrició n de estados e 
situació ns presentes, e expresió n moi básica de sucesos 
futuros. 

• –  Petició n e ofrecemento de informació n e indicació ns, e 
expresió n moi sinxela de opinió ns e advertencias. 

• –  Expresió n do coñ ecemento, o descoñ ecemento e a 
certeza. 

• –  Expresió n da vontade, a intenció n, a orde, a autorizació n
e a prohibició n. 

• –  Expresió n do interese, a aprobació n, o aprecio, a 
satisfacció n e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

• –  Establecemento e mantemento básicos da comunicació n 
e a organizació n elemental do discurso. 

•   B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso comú n 
relativo a aspectos culturais variados: –  Vida cotiá : 
alimentació n (pratos e produtos 

típicos, costumes alimentarios, tabú s, convenció ns sociais, 
horarios etc.); familia e amizades; actividades de lecer; 
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viaxes e transportes; festas e celebració ns; saú de e 
educació n; compras e actividades comerciais. 

• –  Bens e servizos básicos. 

• –  Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis 

representativos. 

• –  Tecnoloxía: aparellos de uso cotián. 

• –  Calquera outro que se considere de interese. 

• –  Expresió ns fixas e enunciados fraseoló xicos básicos e 
moi habituais. 

• B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada 
idioma. 

12.5.- COMPETENCIAS CLAVE: DISTRIBUCIÓN NOS ESTÁNDARES

Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a.Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en 

situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b.Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo de los 

alumnos, combinando a la vez recursos expres

ivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c.Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 

alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura como fuente de 

información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) d.

Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e.Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f.Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadassegún el tema en una situación comunicativa concreta, tanto oral 

como escrita. (Obj. 2, 4 5)
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Competencia nº 2). Matemática

Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del

aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj5) 

Competencia nº 3). Conocimiento e interacción del medio físico 

a.Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 

b.Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

c.Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

d.Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8)

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar en

clase. 

Competencia nº 4). Tratamiento de la información y competencia digital. 

a.Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b.Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información yrealizar las 

actividades propuestas para cada grupode alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) Esta competencia se trabaja a diario, tanto en 

clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos didácticos. 

(Competencia nº 5). Social y ciudadana. 

a.Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b.Captar y contrastar lo que es diferente o semejanteentre la cultura francesa y la propia cultura en lo que se refiere a

la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creenciasculturales. (Obj. 9) 

c.Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. (Obj. 10) 

d.Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 

Para desarrollar esa competencia se realizan tareasde trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo expresar 

ideas propias, sino también a escuchar lasde los demás, aprendiendo con y de los otros. 

(Competencia nº 6). Competencia cultural y artística. 

a.Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b.Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos 

diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y narraciones, 
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etc... utilizando el Francés para el cono

cimiento y la apreciación de manifestaciones artístcas. 

(Competencia nº 7). Aprender a aprender. 

a.Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. (Obj. 5) 

b.Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c.Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. (Obj. 5) 

d.Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.(Obj. 10) 

e.Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar.

(Obj. 10, 6) 

f.Identificar las propias habilidades y dificultades,con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y 

las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué estrategias 

se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la organización de 

su trabajo y sus hábitos de estudio

con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

(Competencia nº 8). Autonomía e iniciativa personal

a.Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b.Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros 

gramaticales, léxico personalizado, cuadernn el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

c.Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d.Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e.Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados.

(Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera de 

su entorno inmediato. 

12.6.- CONTIDOS SINTA CTICO-DISCURSIVOS 
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  Expresió n de relació ns ló xicas: conxunció n; disxunció n; oposició n (alors que, au lieu de + Inf, bien que, par contre, malgré , 

pourtant, tout de meme); causa (puisque); finalidade (de facon a, de manie re a  + Inf.); comparació n (plus...plus, moins...moins, 

plus...moins, moins...plus); consecuencia (de telle manie re que, de facon a ce que); condició n (si, meme si + Indic.); estilo indirecto. 

•   Relació ns temporais (depuis, de... jusqu’a , lorsque, avant/apres + Inf., au moment ou , (a) chaque fois que). 

•   Exclamació n (Que, Hé las!) 

•   Negació n (personne ne..., rien ne..., ne...aucun, ne... que, ne... pas encore). 

•   Interrogació n (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, duquel). 

•   Expresió n do tempo: presente; pasado; futuro. 

•   Expresió n do aspecto: puntual (frases simples); durativo (il é tait une fois); habitual (de temps en temps, chaque, tous les); 
incoativo, terminativo. 

•   Expresió n da modalidade: factualidade; capacidade (réussir a ); posibilliade/probabilidade (c’est (presque) certain); 
necesidade; obriga/prohibició n (dé fense de, dé fendu de+ Inf.); permiso (permettre de faire qqch. a  qq ún, donner la permission a  
qq’un de faire qqch); intenció n/desexo (penser/espérer + Inf,); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son 
livre/s’est fait couper les cheveux); condicional (conditionnel présent) ; cortesía. 

•   Expresió n da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, adxectivos e pronomes 
demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y"; proposició ns adxectivais); a cualidade; a posesió n. 

•   Expresió n da cantidade (fracció ns, decimais, porcentaxes; artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do grao. 

•   Expresió n do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

•   Expresió n do tempo: puntual (dans no jours); divisió ns (dans les années, quinzaine); indicació ns de tempo (au début, a  la fin, 
en début de semaine); duració n (matinée, journée, soirée); anterioridade (jusqu’a  ce que); posterioridade (des que, depuis (le temps) 
que); secuenciació n (premierement, deuxiemement); simultaneidade (lorsque, lors de + nom); frecuencia (tous/ toutes les..., 
généralement, quelquefois, rarement, presque jamais). 

    Expresió n do modo (de cette manie re, de cette facon la ).

12.7.- CONTIDOS DISTRIBUIDOS POR BLOQUES

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR, CONVERSAR

➔ Escoita, comprensión e produción oral de mensaxes sinxelas relativas a:

• Expresión da opinión

• Expresión dos estados de ánimo e sentimentos.

• Descrición física de persoas, descrición do carácter de familiares e amigos.

• A amizade, os amigos, a familia.

• O medio ambente, xestos ecolóxicos.

• Hábitos alimenticios propios e en Francia

• Os costumes franceses: horarios, gastronomía, relacións sociais,

• Viaxes, destinos de vacacións. Viaxes escolares.
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• As nosas cidades, a nosa casa

• Traballos durante as vacacións, mini-jobs.

• Anuncios de traballos.

➔ A entonación: diferentes tipos de frases enunciadas.

➔ Formulación de hipótese sobre o eixe temático de cada un dos módulos, tendo en conta as ilustracións e 

documentos sonoros.

➔ Continuación oral dunha historia cuxo comezo escoitouse previamente.

➔ Defensa da opinión propia, comentario e crítica da dos outros: argumentar e situarse.

➔ Intercambio das súas opinións, coñecementos culturais e musicais; falar deles mesmos e das súas 

experiencias; falar de obxectos propios da súa xeración; das súas preferencias cinematográficas; dos seus gustos 

alimenticios e dos seus pratos preferidos; das súas actividades deportivas e dos deportes practicados no seu pas, da 

súa cidade e de viaxes soñados, de traballos e actividades nas vacacións.

➔ Debates en clase (a favor ou en contra) de temas relativos á imaxe persoal, a amizade, a familia, as viaxes, a 

moda, a protección do medio ambente…

➔ Comprensión detallada dunha audición.

➔ Exposición, coas súas propias palabras, do que se entendeu nunha audición.

➔ Exposicións orais relativas aos temas das unidades didácticas

➔ Transformación de oracións propias do rexistro estándar en rexistro familiar.

➔ Expresión da hipótese a través de preguntas formuladas aos compañeiros.

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR

➔ Lectura autónoma e comentario de textos relacionados co interese do alumnado:  Textos 

narrativos, textos descriptivos, textos teatrais contemporáneos,  Textos con apoio de imaxes. Textos 

argumentativos. Poesía. Diario. Gráficos. Enquisas e sondeos, test. Eslogans publicitarios. Carteis de cine. 

Portadas literarias. Banda deseñada. Titulares de prensa. Receitas culinarias. Páxina web.

➔ Comprensión da información xeral e específica de textos, en soporte papel ou digital, sobre temas de interese

xeral.

➔ Asociación de preguntas con respostas. Asociación de fotos con palabras.

➔ Asociación dun listado de palabras coas súas respectivas definicións.
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➔ Síntese da información dun documento escrito para identificar o tema principal.

➔ dentificación das palabras-crave que resuman o tema.

➔ Documentos literarios (novela, teatro, poesía, diario, textos argumentativos…).

➔ Identificación e interpretación de metáforas extraídas de fragmentos narrativos.

➔ Descrición física e de indumentaria, identificando os elementos relevantes para asociar

descrición e ilustración.

➔ Localización e significado de palabras homófonas.

➔ Comprensión das historias dun cómic (personaxes, lugares…) e interpretación da mensaxe do debuxante.

➔ Interpretación das expresións hiperbólicas dos titulares de prensa.

➔ Relación de documentos, buscando semellanzas e diferenzas entre os mesmos.

➔ Produción guiada de textos sinxelos e ben estructurados:

• Expresión escrita a partir de modelos propostos.

• Descrición dos obxectos que compoñen un debuxo.

• Descrición do xeito de vestirse dun compañeiro.

• Práctica das técnicas argumentativas.

• Escritura da sinopsis dunha película adaptada dunha obra literaria seleccionada polo alumno.

• Composición dun poema.

• Composición dun diálogo sobre un tema previamente seleccionado.

• Redacción dunha carta de candidatura

• Redacción de e-mails informando de viaxes, traballos ou festas.

• Redacción dun curriculum vitae

• Conclusión de frases inacabadas de textos propostos.

➔ Uso axeitado da ortografía e dos diferentes signos de puntuación

➔ Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital

100    Departamento de Francés



BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA E A SÚA APRENDIZAXE

COÑECEMENTO DA LINGUA

Gramática

• Revisión do alfabeto, dos adxectivos calificativos, do plural dos nomes e adxectivos.

• A formación do feminino.

• Os pronomes persoais: directos, indirectos, pronomes tónicos.

•  Adxectivos: o seu lugar respecto do sustantivo e concordancia.

• O presente de indicativo (revisión). Como e cando utilizalo. O presente dos verbos do terceiro grupo.

• A orde das palabras na oración.

• A negación: ne...pas, rien, personne, jamais, ne...plus

• Tipos de oracións (enunciativa, exclamativa, interrogativa).

• Empregos da oración exclamativa: adxectivos e adverbios exclamativos (quel/comme…).

• Diferenza de uso ça/c’est; c’est / ce sont.

• Revisión de adxectivos posesivos e demostrativos.

• Adverbios de frecuencia (toujours, jamais…) e o seu lugar na oración.

• Adverbios de cantidade e o seu valor semántico.

• Adverbios de modo en –ment.

• Determinantes e pronomes indefinidos.

• Os pronomes relativos qui; que/qu’, où, dont

• Os pronome y / en  complementos circunstanciais de lugar.

• Os pronomes demostrativos e posesivos.

• A comparación: o comparativo e o superlativo.

• Expresións temporais: il y a, momento puntual; depuis, duración ata o momento presente; mettre + (temps) +

pour, tempo empregado para realizar unha acción.
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• O imperfecto: formación, función e valores.

• Oposición imperfecto / passé composé: valores e funcións.

• O condicional: formación, valores (aconsellar, desaconsellar, falar dun feito irreal) e emprego.

• Os principais conectores e elementos de relación: mais, pourtant, donc, alors, car, c'est pourquoi, puisque...

• As condicionais: a condición real e a condición hipotética: si + imperfecto + condicional simple

• Os semi-auxiliares (aller + infinitif; venir de + infinitif, être en train de + infinitif).

• As preposiciones: a procedencia; as preposiciones cos nomes de cidade e de país.

• A voz pasiva.

• O xerundio.

• Expresión da opinión: ça + verbo / uso de estruturas comparativas.

• Expresión dun consello: emprego do imperativo afirmativo e negativo e do condicional

• Expresión da oposición: mais, au lieu de + infinitif, par contre, en revanche, malgré+nome

• Expresión da causa: parce que, à cause de, car, grâce à...

• Expresión dos hábitos ou costumes (souvent, avoir l’habitude de).

• Expresión da finalidade: pour/ afin de + infinitif ; pour + nom.

• Expresión da hipótese-concesión: même si.

• O Subxuntivo: formación e usos.

• Subordinadas en subxuntivo para expresar desexo, obriga, dúbida e finalidade.

• As subordinadas temporais con subxuntivo.

Vocabulario

 Adxectivos relativos ao estado de ánimo, sentimentos.

 Sinónimos e antónimos dos adxectivo máis corrrentes.

 Os numerais ordinais e cardinais.

 A data.

  Adverbios de tempo pasado (avant, autrefois…) e presente (aujourd’hui, maintenant…).
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 Adverbios de frecuencia (souvent; toujours…).

 Adverbios cualitativos para esaxerar unha información no rexistro familiar (très; trop; super; hyper).

 Os conectores (puis; ensuite…).

 Valor semántico dos prefixos e sufijos.

 Emprego de “palabras baúl”.

  A economía lingüística: abreviaturas do rexistro estándar.

 Expresións para dar a súa opinión, gustos e preferencias.

 Expresións do entusiasmo, a indiferenza, a decepción.

 Expresións da oposición

 Expresións da cantidade e as proporcións.

  A amizade: léxico relacionado. Os sentimentos.

 Os adxectivos para describir ás persoas: físico e carácter.

  A familia. Léxico de parentesco (revisión e ampliación).

 Os materiais (plástico, metal, cartón,…) + algúns exemplos de obxectos fabricados con estes materiais.

 Eco-accións (separar, reciclar, aforrar…).

 Os estudos. As profesións posibles. Léxico relacionado co instituto..

 O mundo do cine e da televisión: profesións, términos técnicos e outras palabras relacionadas con este campo

semántico.

 O universo gastronómico: nome de diversos pratos, ingredientes dunha receita culinaria…

 A propia casa, o lugar onde vivimos, a nosa cidade. Países francófonos.

 Destinos, países exóticos.

 Anuncios por palabras. Anuncios de traballo.

 O curriculum vitae

Fonética

 Asociación de son/grafía nas palabras
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 Diferenciar as marcas do feminino e do masculino nos adxectivos.

 O son do imperfecto.

 Grupos consonánticos a comezo de palabra (exemplo: style, sport…).

 Consonantes finais.

 Pronunciación e identificación acústica das cantidades elevadas.

 Pronunciación de tous.

 Palabras homófonas: recoñecemento e definición.

 Palabras estranxeiras: diferenzas de pronunciación en lingua francesa e na lingua materna do alumno.

 Distinción entre o rexistro coloquial e o estándar identificando todas as palabras pronunciadas: a elisión de ne

no rexistro coloquial.

 Entonación segundo o tipo de frase: ascendente ou descendente (exclamativa ou interrogativa)

 Entonación da oración exclamativa segundo os estados de ánimo e os sentimentos.

 Marcar o ritmo dunha frase contando o número de sílabas.

 As vogais nasais (revisión).

 Os sons vocálicos (revisión)

 Os sons consonánticos. Os pares distintivos.

 Diferencia passé composé-imperfecto; futuro-condicional.

REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE

 Utilización de Internet para seleccionar a información requirida.

 Uso de técnicas diversas para memorizar e aprender o vocabulario novo.

  Desenvolvemento de estratexias variadas para comprender mellor un texto escrito e para escribir con 

corrección.

 Enriquecimento do léxico mediante a procura de antónimos e o uso de prefixos e sufijos.

 Indución e dedución das regras gramaticales e morfosintácticas, baseándose en exemplos extraídos de 
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documentos textuales.

  Audicións: verificación da pronunciación escoitando atentamente a versión audio.

  Xogos lingüísticos: Xogo de adivinanzas e pistas metodolóxicas para descubrir os homófonos máis usuais.

 Utilización nas súas composicións orais e escritas dun vocabulario preciso.

 Explicación do significado de palabras recorrendo ás perífrasis, as palabras baúl e as linguas estranxeiras.

 Fomento da participación de todos os alumnos.

 Autonomía para a elaboración e presentación dun documento e o seu tema principal.

  Impulso da lectura: o cine ou xéneros literarios como motor para fomentar a lectura.

  Fomento da expresión oral: afacerlles a que tomen a palabra libremente.

 Reflexión sobre a estrutura dun texto e a organización das súas ideas.

 Autoavaliación a partir de exercicios de aplicación gramatical.

 Tolerancia e respecto ante as ideas dos demais.

 Uso do dicionario e elaboración do seu propio banco de palabras.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

➔ Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de procedencias diversas.

➔ Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

literatura, arte, música, cine…; obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras 

tecnoloxías da información e comunicación:

 Algúns símbolos de Francia.

 Algúns autores, cantantes, intérpretes e/ou compositores francófonos.

 O comportamento (excesivo ou comedido) dos adolescentes cara os adultos.

 A música francófona. Novas músicas

 A familia. Os amigos. Comparación de usos e costumes

 O noso hábitat. As nosas casas: semellanzas e diferencias entre Francia e España
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 A nosas cidades. As “tribus” urbanas e os seus códigos estéticos: singularidade do individuo e pertenza 

ao grupo.

 A ecoloxía e o coidado do medio ambiente.

 Novas tecnoloxías. Perigos dun uso abusivo.

 Películas francesas de éxito. Adaptacións literarias ao cine: algunhas obras literarias internacionais e a 

súa adaptación cinematográfica.

 A cociña: especialidades culinarias francesas e internacionais, a orixe dos pratos e das  receitas 

populares. Comida rápida vs comida casera.

 Os hábitos alimenticios en mozos de entre 12 e 19 anos.

 Receitas de cociña francesa.

 A prensa. Periódicos franceses.

 Localización e descrición de variados lugares xeográficos

 Destinos vacacionais ou soñados.

 Intercambios lingüísticos e escolares no estranxeiro.

 Emprego de palabras baúl.

 Os mozos e o traballo. O mundo dos mini-jobs

 Hábitos sociais. Semellanzas e diferencias entre os nosos e os observados noutros países francófonos.

➔ Aproximarse aos costumes e trazos da vida cotiá propios dos países e culturas onde se fala a Segunda lingua 

estranxeira (elementos xeográficos, históricos, literarios, culturais, científicos, etc.), mostrando interese e 

aprecio por hábitos culturais distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e comportamentos 

doutros pobos.

12.8.- SECUENCIACIÓN temporal

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno/a, que serán quen 

marquen o ritmo de aprendizaxe.  Tendo en conta que o curso ten arredor de 30 semanas, habería unhas 90 

sesións para primeira lingua e 120 sesións en Francés segunda lingua. Podemos  facer unha estimación do reparto

do tempo por unidade didáctica tal e como se detalla a continuación:

PRIMEIRA AVALIACIÓN: unidades 1 e 2: Os amigos, a amizade. A familia. Relacións (en Francia e en España)
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SEGUNDA AVALIACIÓN: unidades 3 e 4: A ecoloxía,  reciclaxe. Viaxes polo mundo, destinos soñados.

TERCEIRA AVALIACIÓN: unidades 6, 7: O mundo do traballo: petits jobs. A vida cotiá: na nosa casa, na nosas 

cidades, costumes do noso país e de Francia

12.9.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Extraer a información global e informacións específicas de mensaxes orais, emitidas en contextos cotiás

sobre temas relacionados cos seus intereses e estudos e os temas traballados na clase.

2. Extraer informacións globais e específicas en textos orais de carácter xeral, que presenten apoio visual,

procedentes dos medios de comunicación.

3. Participar en intercambios comunicativos orais que respondan a situacións habituais producindo un discurso

comprensible e adecuado á situación e utilizando as estratexias necesarias para iniciar, manter e facer

progresar a comunicación.

4. Expoñer de forma clara e coherente información sobre un tema proposto e traballado previamente,

propiciando o intercambio de opinións na aula.

5. Extraer a información contida en textos escritos de diferente tipo e procedentes de diversas fontes (xornais,

revistas, libros, folletos), que traten temas relacionados cos seus intereses, con axuda do dicionario e

doutros recursos.

6. Ler de maneira autónoma textos sinxelos con sentido completo sobre temas relacionados cos seus

intereses, facendo uso do dicionario e doutros materiais de consulta. Realización de traballos ou sínteses

que recollan a información obtida.

7. Redactar textos escritos sinxelos e comprensibles atendendo a diferentes situacións habituais, respectando

as convencións da lingua escrita e utilizando os recursos necesarios de cohesión e coherencia.

8. Recoñecer algúns dos factores socioculturais dos países en que se fala a lingua obxecto de estudo, fuxindo

de estereotipos e tópicos.

9. Recoñecer e utilizar as habilidades e estratexias persoais que axuden a superar dificultades na

comunicación e a progresar de maneira autónoma na aprendizaxe da lingua estranxeira, reutilizando as

estruturas, regras e léxico aprendidas na clase.

12.10.- MÍNIMOS ESIXIBLES

1. Comprensión da información global e informacións específicas en textos orais, emitidos por procedementos
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mecánicos, en Internet ou  en situacións de comunicación cara a cara.

2. Participación en intercambios comunicativos orais en situcións habituais de aula e en simulacións ou debates,

producindo un discurso comprensiblee cunha pronunciación correcta.

3. Extracción da información relevante contida en textos escritos de distintos tipos (narrativos, descriptivos e

expositivos) e procedentes de diversas fontes (periódicos, revistas, libros...) e en diferentes formatos

4. Lectura de maneira autónoma de textos, con sentido completo e mostrando  a súa comprensión por medio

dunha tarefa.

5. Redacción de textos escritos sinxelos e comprensibles, de maneira coherente e ordeada.

6. Utilización de maneira reflexiva e consciente dos coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico do

francés como instrumento para mellorar as propias producións.

7. Reflexión crítica sobre factores socioculturais dos países nos que se fala o francés.

8. A competencia oral computará un 80% na nota.

13.- PROGRAMACION SEGUNDO CURSO BACHARELATO. PRIMEIRA E SEGUNDA LÍNGUA ESTRANXEIRA

13.1.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS ÓS OBXECTIVOS XERAIS

O segundo curso retoma os obxectivos do primeiro curso e profundiza neles orgaizando a súa continuidade e

secuenciando coidadosamente a súa progresión co obxectivo de conducir ó alumno cara unha competencia

comunicativa de nivel intermedio. Os obxectivos que representan unha progresión en relación ó primeiro curso

figuran en cursiva.

Concede este nivel unha enorme importancia ó desenvolvemento da autonomía, da consciencia do proceso de

aprendizaxe e á utilización consciente das estratexias adquiridas e traballadas no primeiro curso.

A nosa proposta inclúe o traballo de contidos referidos á linguaxe escrita e oral a partires de textos

significativos de uso social, entendendo por eso unha tipoloxía variada de textos cun significado e vixencia que van

máis alá das paredes do centro educativo.

No grupo que ten o Francés como primeira lingua traballaremos especialmente a expresión escrita, insistindo

na variedade léxica e na correcta utilización de estructuras sintácticas, de cara a preparar o exame de Selectividade

(utilizaremos exemplos de exames de anos anteriores para que os alumnos se familiaricen co tipo de proba que se

atoparán). Tamén traballaremos as audicións de anos anteeriores nas probas de Selectividade para preparar a proba

de comprensión oral.
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No caso do grupo que ten o Francés como segunda lingua, ademáis da atención á expresión escrita, como

dispoñemos de máis tempo, insisteremos máis no uso de francés falado (estándar e coloquial) e incorporaremos

como material de aula (sexa en formato papel ou dixítal) aqueles temas de actualidade que xurdan ao longo do

curso.

Se hai un problema engadido este curso é a implantación da Reválida en 2º de bacharelato, en especial para os

alunos de 1ª lingua e xa que , de momento, descoñecemos o modelo de exame.

13.2.- CONTIDOS

13.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

13.4.-  ESTANDARES DE APRENDIZAXE

13.5.-COMPETENCIAS CLAVE DOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE

Como en cursos anteriores veremos axeitadamente estes catro puntos no seguinte cadro:

Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

 a

 b

 c

 f

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

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

– Identificación
do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

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

– Formulación de
hipóteses sobre contido e contexto.

– I n f e r en c i a e
formulación de hipóteses sobre significados a
part ir da comprensión de elementos
significativos, lingüísticos e paralingüísticos
(acenos, entoación, etc.).

– I n f e r en c i a 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.

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga
nunha situación comunicativa, e conciencia da
importancia de chegar a comprender textos orais
sen precisar entender todos os seus elementos.

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias
máis adecuadas para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais, ou os detalles relevantes do
texto.

 B1.2. Identificar o sentido xeral, a información
esencial, os puntos principais e os detalles máis
relevantes 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 ou laboral, sempre que as
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe
e se poida volver escoitar o dito.

 B1.3. Comprender o esencial e a información
relevante en situacións comúns, aínda que
poidan necesitar unha xestión ou transacción
menos hab i tua l (exp l i cac ións a unha
reclamación, cancelación dun servizo, etc.) que
impliquen a solicitude de datos, realización de
accións, formas de pagamento, etc.), sempre
que lle poidan repetir o dito.

 B1.4. Comprender o esencial en conversas
sinxelas, sobre argumentacións básicas, puntos
de vista e opinións relativos a temas frecuentes
do ámbito persoal ou público, suposicións e
hipóteses, sensacións e sentimentos básicos,

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no
seu proceso de comprensión, axustándoo ás
necesidades da tarefa (de comprensión global,
selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o
caso, facendo anticipacións do que segue
(palabra, frase, resposta, etc.), e inferindo o que
non se comprende e o que non se coñece
mediante os propios coñecementos e as
experiencias doutras linguas. 

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os
detalles salientables de mensaxes gravadas ou
de viva voz, claramente articuladas, que
conteñan instrucións, indicacións ou outra
información, mesmo de tipo técnico, sempre que
poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou
entrevista na que participa, información relevante
e detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades educativas 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

 SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións
e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en
bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes
e centros docentes), ou menos habituais pero
referidas a necesidades inmediatas en situacións
de comunicación comúns se pode pedir

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C.

 B1.3. Constancia no logro da comprensión oral,
reescoitando o texto gravado ou solicitando
repetición do dito.

claramente estruturados e articulados a unha
velocidade lenta ou media, e se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular
o dito.

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información
esencial en presentacións 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.

confirmación dalgúns detalles.

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e
s i nxe la na que participa, explicacións ou
xustificacións básicas de puntos de vista e
opinións, 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 a música, o cine, a literatura ou os temas
de actualidade, se a persoa interlocutora está
disposta repetir ou reformular o dito.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas
pr inc ipais e in formación re levante en
presentacións ou charlas ben estruturadas e de
exposición clara sobre temas coñecidos ou 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

 a

 b

 c

 f

 B2.1. Estratexias de produción:

– Planificación:

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

– Adecuación do
texto ao destinatario, ao contexto e á 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 e coherencia
básica, estruturándoa adecuadamente e
axustándose, de ser o caso, aos modelos e
ás fórmulas de cada tipo de texto
memorizados e traballados na clase
previamente. 

– Reaxuste da
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. 

– Compensación
das carencias lingüísticas mediante

 B2.1. Aplicar as estratexias máis adecuadas para
producir textos orais breves ou de lonxitude
media, aínda que poidan producirse pausas,
vacilacións ocasionais ou reformulacións do que
se quere expresar en situacións menos habituais
ou en intervencións máis longas.

 B2.2. Interactuar, en situacións 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
instrucións sinxelas con certo detalle, xustificar
brevemente opinións e puntos de vista; formular
hipóteses e facer suxestións, e expresarse sobre
temas algo abstractos, como películas, música,
libros, etc.

 B2.3. Intercambiar de xeito sinxelo pero eficaz,
con pronuncia clara e intelixible, información en
situacións de comunicacióalumnado e menos
habituais, pero predicibles, nas que teña que
expresar o acordo, o desacordo, o interese, a
posibilidade e a imposibilidade, usando un
repertorio de expresións frecuentes no ámbito
público (doenzas, pequenas reclamacións,
menús alternativos, accidentes, etc.), así como a
expresión básica dos sentimentos e os intereses
persoais, tales como satisfacción, desgusto,
admiración e sorpresa.

 B2.4. Producir textos de extensión breve ou
media, tanto cara a cara como por teléfono ou
por outros medios técnicos, nun rexistro formal,
neutro ou informal, cun discurso comprensible e
adecuado á situación e utilizando as estratexias
necesarias para iniciar, manter e facer progresar
a comunicación.

 B2.5. Participar en situacións de comunicación

 SLEB2.1. 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

 SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa
fluidez, ben estruturadas, ensaiadas previamente
e con apoio visual, sobre aspectos concretos de
temas educativos ou ocupacionais do seu
interese, organizando a información básica de
maneira coherente, explicando as ideas
principais brevemente e con claridade, e
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes
articuladas de maneira clara e a velocidade
media.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB2.3. Part ic ipa adecuadamente en
conversas informais cara a cara ou por teléfono,
ou por outros medios técnicos, sobre asuntos
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia
información e se 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 instrucións con certo detalle; expresa e
xustifica sentimentos, e describe aspectos
concretos e abstractos de temas como, por
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os
temas de actualidade.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB2.4. 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 estadía noutros países
po r mo t i vos pe rsoa is , educa t i vos ou

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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p r o c e d e m e n t o s l i n g ü í s t i c o s 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 meta. 

– P e t i c i ó n d e
axuda.

– Paralingüísticos
:

– Sinalación de
obxectos, usando deícticos ou
realizando accións que aclaran o
significado. 

– Uso da linguaxe
corporal culturalmente pertinente
(acenos, expresións faciais, posturas e
contacto visual ou corporal). 

– U s o d e
elementos cuasiléxicos (hum, puah,
etc.) de valor comunicativo.

 B.2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e
cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender.

 B2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción
segundo o tipo de situación de comunicación.

formais que impliquen intercambios claramente
estruturados, utilizando fórmulas ou indicacións
habituais para tomar ou ceder a quenda de
palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da
persoa interlocutora, e sendo quen de
intercambiar información e opinións, dar
instrucións, xustificar brevemente os motivos de
accións e plans, e argumentar de xeito sinxelo
pero eficaz.

ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas,
compras, estudos, traballo, relacións coas
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar
atención, información, axuda ou explicacións, e
facer unha reclamación ou unha xestión formal
de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao
contexto.

 SLEB2.5.  Toma parte en conversas formais,
entrevistas e reunións de carácter educativo ou
ocupacional, sobre temas habituais nestes
contextos, intercambiando información pertinente
sobre feitos concretos, pedindo e dando
instrucións ou solucións a problemas prácticos,
expondo os seus puntos de vista de maneira
sinxela e con claridade, e razoando e explicando
brevemente e de maneira coherente as súas
accións, as súas opinións e os seus plans.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 a

 b

 c

 f

 B3.1. 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
real ización da tarefa (sentido xeral,
información esencial e puntos principais).

– Formulación de
hipóteses sobre contido e contexto.

– I n f e r en c i a e
formulación de hipóteses sobre significados a
part ir da comprensión de elementos
significativos, lingüísticos e paratextuais, e do
coñecemento e as experiencias noutras
linguas.

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

 B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas
formais (remitente, cabeceira, lugar e data,

 B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a
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 das expresións non
coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas de
carácter público, institucional ou corporativo.

 B3.3. 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.

 B3.4. 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 ou sen
obxeccións); aconsellar, recomendar ou animar a
facer algo.

 B3.5. Identificar a información esencial, os
puntos máis relevantes e detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en

 SLEB3.1. 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 principais en textos de
carácter claramente argumentativo, adecuados
ao seu nivel escolar, sempre que poida reler as
seccións difíciles.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos
principais e información relevante de anuncios e
comunicacións de carácter público, institucional
ou corporativo claramente estruturados,
relacionados con asuntos do seu interese
persoal, educativo ou ocupacional (organización
de grupos de traballo, información sobre
actividades de formación específicas, etc.).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 SLEB3.3. 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 (por exemplo, nun
evento cultural).

 CCL

 CD

 SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as
liñas xerais do argumento, o carácter dos
personaxes e as súas relacións, e as

 CCL

 CCEC
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asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da
carta, despedida e sinatura).

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, a ocupación
ou o traballo, e que conteñan estruturas e un
léxico de uso común, tanto de carácter xeral
como máis específico. 

características do lugar e o tempo en que se
desenvolven.

 CAA

 CSC

 SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal,
en calquera soporte incluíndo foros en liña ou
blogs, na que se describen con certo detalle
feitos e experiencias, impresións e sentimentos;
nas que se narran feitos e experiencias, reais ou
imaxinarios, e se intercambian información, ideas
e opinións sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.

 CCL

 CD

 CAA

 SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes
ou correos electrónicos de carácter formal, oficial
ou institucional como para poder reaccionar en
consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan
documentos para unha estadía de estudos no
estranxeiro).

 CCL

 CCEC

 CD

 SLEB3.7. Entende información específica
importante en páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta (glosarios, dicionarios,
enc ic loped ias e rev i s tas ) c l a r am en te
estruturados, que conteñan mapas, fotografías,
imaxes, vídeos ou animacións que axuden á
comprensión sobre temas relativos a materias
e d u c a t i v a s ou a su n t o s o c up a c i o n a i s
relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses.

 CCL

 CD

 CSC

 CAA

Bloque 4. Produción de textos escritos

 a

 b

 c

 f

 B4.1. Estratexias de produción:

– Planificación:

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

– Localización e
uso adecuado de recursos lingüísticos ou
temáticos (uso dun dicionario ou dunha
gramática, obtención de axuda, etc.).

– U s o d e
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, conformando
entre todos o seu significado ou a idea
global.

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

 B4.1. Coñecer, seleccionar e apl icaras
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.

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se
solicite información persoal ou relativa aos seus
estudos ou á súa formación.

 B4.3. Escribir mensaxes breves, en calquera
soporte, con información, instrucións e
indicacións básicas e opinións sinxelas,
destacando os aspectos que resul ten
importantes ou do seu interese para o tema que
se trate.

 B4.4. Producir correspondencia formal básica
para solicitar ou dar información relativa a bens e
servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos,
actuando como mediación lingüística, de ser o
caso, cunha presentación do texto limpa e
ordenada.

 B4.5. 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 adecuadamente os recursos de
cohesión, as convencións ortográficas e os
signos de puntuación máis comúns, e amosando

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e
participa en foros, blogs e chats nos que
describe experiencias, impresións e sentimentos;
narra, de xeito 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 eles.

 CCL

 CD

 CSC

 SLEB4.2. Completa un cuestionario detallado
con información persoal, educativa ou laboral
(nivel de estudos, materias que cursa,
preferencias, etc.), cunha finalidade específica,
como solicitar unha bolsa.

 CCL

 CD

 CAA

 SLEB4.3. 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
resu l tan impor tan tes , respec tando as
convencións e as normas de cortesía, tamén nas
redes socias.

 CCL

 CD

 CAA

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal
básica, dirixida a institucións públicas ou
p r i v a d a s o u e n t i d a d e s c o m e r c i a i s ,
fundamentalmente destinada a pedir ou dar
información, solicitar un servizo ou realizar unha
rec lamación ou outra xest ión sinxela,
respectando as convencións formais e as
normas de cortesía usuais neste tipo de textos,
cunha presentación limpa e ordenada do texto.

 CCL

 CCEC

 CD

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

– Recurso aos
coñecementos previos (utilizar frases feitas
e locucións, do tipo "agora volvo", "botar
unha man", etc.).

– Revisión:

– Identificación
de problemas, erros e repeticións. 

– A t e n c i ó n á s
convencións ortográficas e aos signos de
puntuación.

– Presentación
coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño
da letra, etc.)

– Reescritura
definitiva.

 B4.2. Elaboración de cartas formais respectando
a súa estrutura: remitente, cabeceira, lugar e
data, asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo
da carta, despedida e sinatura. 

 B4.3. Elaboración de informes expositivos
elementais e breves, organizados nunha
estrutura básica que inclúa unha introdución, o
corpo do informe, a conclusión e a bibliografía; e
prestando atención ás estruturas sintáctico-
discursivas que adoitan predominar neste tipo de
texto (subordinacións relativas, finais, causais,
etc.).

un control razoable de expresións e estruturas, e
un léxico de uso frecuente, tanto de carácter
xeral como máis específico dentro da propia área
de especialización ou de interese.

 SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional,
informes expositivos b reves e s inxe los,
a tendendo á súa es t ru tu ra bás ica e
par t i cu la r idades s in tác t ico-d i scurs i vas
elementais, nos que dá información esencial
sobre un tema educativo, ocupacional ou menos
habitual, describindo brevemente situacións,
persoas, obxectos e lugares; narrando
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e
explicando de maneira sinxela os motivos de
certas accións. 

 CCL

 CCSC

 CD

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

 a

 b

 c

 f

 p

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

– S o n s e
fonemas vocálicos.

– S o n s e
fo nem a s c ons oná n t i cos e as súa s
agrupacións. 

– Procesos
fonolóxicos máis básicos. 

– Acento fónico
dos elementos léxicos illados e na oración.

 B5.2. Patróns gráf icos e convencións
ortográficas:

– U s o d a s
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:

– Recoñecement
o e uso de convencións sociais básicas e
normas de cortesía propias da súa idade e de
rexistros informal e estándar, e da linguaxe

 B5.1. Expresarse de xeito claro e comprensible e
coa suficiente fluidez para facerse entender,
aínda que poidan producirse pausas e mesmo se
as persoas interlocutoras poden necesitar
repeticións cando se trata de palabras e
estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación
poden cometerse erros que non interrompan a
comunicación.

 B5.2. 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 pode darse
algunha influencia da primeira ou doutras
linguas; e saber manexar os recursos básicos de
procesamento de textos para corrixir os erros
ortográficos dos textos que se producen en
formato electrónico, e adaptarse ás convencións
comúns de escritura de textos en internet.

 B5.3. Utilizar, para a comprensión e a 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
contorno socioeconómico, relacións interpersoais
(xeracionais ou nos ámbitos educativo,
ocupacional e institucional), e convencións
sociais (actitudes e valores), así como os

 SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos
que dist inguen fonemas (nasalización,
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia
comunicativa patróns de ritmo, entoación e
acentuación de palabras e frases.

 CCL

 CAA

 CCEC

 SLEB5.2. 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

 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 as experiencias noutras linguas.

 CCL

 CCEC

 CSC

 CAA

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos
l ingüíst icos ou cul tura is , e valora as
competencias que posúe como persoa

 CCL

 CCSC

 CCEC
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non verbal elemental na cultura estranxeira.

– Achegamento
aos hábitos e ás actividades de estudo,
traballo e lecer, condicións de vida e relacións
interpersoais (nos ámbitos educativo,
ocupacional e institucional); o contorno
xeográfico básico (clima, rexións) e referentes
art íst ico-culturais (feitos históricos e
personaxes relevantes).

– Recoñecement
o 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.

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

 B5.4. Plurilingüismo:

– 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 ás experiencias lingüísticas
noutras linguas que coñece (patróns
discursivos para a organización e ampliación
ou restruturación da información; elementos
adecuados de coherencia e de cohesión
textual para organizar o discurso, facer
progresar o tema, etc.).

 B5.5. Funcións comunicativas: 

– I n i c i a c i ó n 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.

– P e t i c i ó n e
ofrecemento de información e indicacións, e
expresión moi sinxela de opinións e
advertencias. 

aspectos culturais xerais que permitan
comprender e expresar adecuadamente
información e ideas presentes nos textos.

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

 B5.5. 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 docente, relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións
requiridas polo propósito comunicativo e un
repertorio dos seus expoñentes máis comúns,
así como patróns discursivos habituais para
iniciar e concluír o texto adecuadamente,
organizar a información de xeito claro, ampliala
con exemplos ou resumila.

 B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos propios intereses, os
estudos e as ocupacións, e un repertorio limitado
de expresións e modismos de uso frecuente.

plurilingüe.

 SLEB5.5. 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.),
util izando adecuadamente as estruturas
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios,
propios do seu nivel escolar, suficientes para
comunicar con eficacia.

 CCL

 CCSC

 CAA
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Segunda Lingua Estranxeira II. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.C.

– 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 e a sorpresa, así como os seus
contrarios. 

– Establecemento
e mantemento básicos da comunicación e a
organización elemental do discurso.

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común
relativo a aspectos culturais variados: 

– V i d a c o t i á :
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; contorno (clima, campo,
cidade e lugares máis representativos);
tecnoloxía (aparellos de uso cotián), e e
calquera outro que se considere de interese.

– Expresións
fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi
habituais.

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de
cada idioma.

13.6.- CONTIDOS DIDACTICO-DISCURSIVOS

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción; disxunción; oposición/concesión (seulement si, meme si, quoique, malgré que + Subj. (para un
feito real)); causa (étant donné que); finalidade (pour que, dans le but que, de facon/maniere a ce que, afin que + Subj. ); comparación (c’est
le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant); consecuencia (si bien que); condición (a condition de + Inf., a moins de + inf., au/dans le cas ou (+
conditionnel)); estilo indirecto.

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

 Exclamación (Comme si…!).Negación (pas question, pas du tout).

 Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande a quelle heure commence le film?).

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

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); durativo (a cette époque la…); habitual (nº fois par… mois/an…); incoativo (etre pret a…);
terminativo (arreter de).

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

 Expresión da existencia: presentativos; a entidade (artigos, sustantivos, pronomes persoais, 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, a peu pres, plus ou moins, le double, le triple…, artigos partitivos, adverbios de cantidade e medidas) e do
grao.

115    Departamento de Francés



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

 Expresión do tempo: puntual (demain a cette heure-la, hier a cette heure-ci,); divisións (hebdomadaire, mensuel, annuel…); indicacións de
tempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours a Paris?); anterioridade (en attendant); posterioridade (a peine … que, aussitôt que);
secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion ); simultaneidade (le temps de + Inf., une fois que);
frecuencia (de temps en temps).

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

13.7.- COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a.Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en 

situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b.Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo de los 

alumnos, combinando a la vez recursos expres

ivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c.Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 

alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura como fuente de 

información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) d.

Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e.Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f.Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadassegún el tema en una situación comunicativa concreta, tanto oral 

como escrita. (Obj. 2, 4 5)

Competencia nº 2). Matemática

Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del

aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj5) 

Competencia nº 3). Conocimiento e interacción del medio físico 

a.Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 

b.Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

c.Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

d.Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8)

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar en

clase. 
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Competencia nº 4). Tratamiento de la información y competencia digital. 

a.Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b.Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información yrealizar las 

actividades propuestas para cada grupode alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) Esta competencia se trabaja a diario, tanto en 

clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos didácticos. 

(Competencia nº 5). Social y ciudadana. 

a.Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b.Captar y contrastar lo que es diferente o semejanteentre la cultura francesa y la propia cultura en lo que se refiere a

la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creenciasculturales. (Obj. 9) 

c.Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. (Obj. 10) 

d.Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 

Para desarrollar esa competencia se realizan tareasde trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo expresar 

ideas propias, sino también a escuchar lasde los demás, aprendiendo con y de los otros. 

(Competencia nº 6). Competencia cultural y artística. 

a.Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b.Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos 

diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y narraciones, 

etc... utilizando el Francés para el cono

cimiento y la apreciación de manifestaciones artístcas. 

(Competencia nº 7). Aprender a aprender. 

a.Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. (Obj. 5) 

b.Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c.Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. (Obj. 5) 

d.Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.(Obj. 10) 

e.Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar.

(Obj. 10, 6) 
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f.Identificar las propias habilidades y dificultades,con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y 

las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué estrategias 

se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la organización de 

su trabajo y sus hábitos de estudio

con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

(Competencia nº 8). Autonomía e iniciativa personal

a.Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b.Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros 

gramaticales, léxico personalizado, cuadernn el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

c.Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d.Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e.Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados.

(Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera de 

su entorno inmediato. 

 13.8.- CONTIDOS DOS 4 BLOQUES

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR, CONVERSAR

 Obtención de información global e específica en reportaxes e enquisas, en crónicas radiofónicas sobre o

interese pola política e en entrevistas a voluntarios de asociacións de axuda a persoas desfavorecidas, en

entrevistas a responsables sobre seguridade vial e expresión dos obxectivos, en reportaxes sobre a forma de

vestir no traballo, en testemuñas sobre as dificultades nunha profesión.

 Comprensión de entrevistas sobre temas diversos, de diálogos entre viaxeiros

 Interaccións orais para: respostar a un cuestionario sobre viaxes, indicar a preferencia por unha cidade

concreta xustificando a elección, opinar sobre o que significa triunfar na vida, sobre política e eleccións, sobre

comportamentos educados ou groseiros, normas nas empresas, informacións obtidas en publicacións sobre o
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comportamento dos franceses ao volante, normas de circulación, expresar a opinión sobre a televisión e

responder de forma persoal a cuestionarios sobre o cine, os medios de comunicación e as revistas.

 Comprensión global e específica de crónicads radiofónicas e de entrevistas relativas á televisión e á festa do

cine.

 Predición da finalidade dun documento publicitario.

 Asociación de testemuñas con documentos gráficos.

 Simulación da conversación teléfónica co empregado dunha oficina de turismo para pedir informacións e facer

reservas.

 Caracterzación de persoas: viaxeiros. pola forma de falar e o que din

 Relato dunha historia divertida, extraña, sucedida durante unha viaxe.

 Comprensión global ou específica dunha canción.

 Descrición e comentario de debuxos humorísticos, fotos publicitarias ou slogans.

 Formulación de respostas para completar unha enquisa.

 Resumo dunha entrevista a un personaxe célebre utilizando o estilo indirecto.

 Expresión da opinión persoal frente aos argumentos de persoas con puntos de vista contrarios.

 Localización de palabras asociadas á expresión da opinión como eslabón previo ás producións propias.

Localización das formas de expresar as informacións ao servizo dunha maior precisión nas producións

propias.

 Comparación e diferenciación do funcionamento da lingua oral e escrita. Localización de palabras e

expresións propias da lingua falada, retrousos e tópicos.

 Participación nun diálogo para informar á policia dun accidente, para recriminar a alguén sobre a súa forma de

vestir, para informarse sobre os gustos e dar consellos.

 Recomendacións para cambiar o comportamento ao volante.

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR

 Lectura, comprensión e resposta a diferentes test: actividades de ocio...

 Redacción de títulos a partir da lectura de entradiñas e dedución da información contida.

 Obtención de información global e específica en textos ou documentos de Internet sobre celebracións, bares,

narración dunha viaxe; en artigos de prensa localizando as contradicións e o léxico para expresalas; nunha

revista de prensa para completar o vocabulario dunha enquisa; en artgos e recortes de prensa.

 Participación na realización dun spot publicitario televisivo sobre a actitude ao volante.
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 Redacción dun artigo sobre a inseguridade vial en Francia: causas, medidas tomadas e actitudes frente a

ellas, engadindo comentarios persoais.

 Creación de actividades en Internet para presentar acontecementos.

 Asociación de citas con testemuñas de persoas.

 Comprensión dun poema e asociación ao texto dunha postal e á letra dunha canción.

 Lectura e análise de textos como paso previo a produción propia.

 Expresión de accións anteriores a accións ou situacións do pasado.

 Comprensión de correos electrónicos e transmisión da información.

 Comprensión e resposta a unha enquisa sobre os valores.

 Comprensión de termos descoñecidos a partir do contexto.

 Redacción dunha carta para enviar a unha revista expresando a opinión sobre un tema aparecido en dita

publicación. Redacción dun correo electrónico para solicitar informacións a unha revista francesa sobre cómo

adquirila no estranxeiro, usando preguntas indirectas.

 Verificación contrastada de informacións verdadeiras ou falsas.

 Localización de palabras referidas  á banalidade.

 Identificación e comprensión do manifesto dun colectivo.

 Observación e análise de portadas de publicacións e predicións sobre o contido e sobre as seccións nas que

se poden atopar os artigos anticipados en titulares

REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA

Gramática

 A negación: diferentes estruturas

 Os pronome relativo dont. Os pronomes relativos compostos.

 Os pronomes demostrativos e posesivos (revisión)

 A construción con dous pronomes persoais complemento.

 O comporativo e o superlativo (revisión)

 Os tempos do indicativo. O condicional.

 A expresión da causa e a consecuencia.

 Le gérondif.

 A concordancia do participio pasado.
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 O pluscuamperfecto.

 O subxuntivo (revisión)

 O subxuntivo coas construcións impersoais

 O estilo indirecto en presente e en pasado (correspondencia dos tempos verbais)

 A expresión da oposición e a concesión.

 A expresión da finalidade.

 As principais conxuncións subxuntivas: pour que, avant que, pourvu que, en attendant que, bien que, à

moins que...

 Ce qui/ce que.

 O uso do indicativo para expresar opinión e a certeza e do subxuntivo para expresar a obriga, dúbida ou

desexo.

 As construcións impersoais.

 Avant de + infinitivo presente e Après + infinitivo pasado.

 O futuro composto.

 A formación da frase pasiva.

Vocabulario

Léxico relativo a:

 O lecer: actividades na casa e na cidade

 A música, a literatura e o teatro.

 Actividades turísticas para o fin de semana.

 A vida asociativa. Axuda humanitaria.

 As viaxes

 O éxito. Os valores.

 Dereitos e deberes.

 Normas de comportamento cívico e social.

 As normas de comportamento nunha empresa. A indumentaria.

 Expresións banais propias da lingua falada. Os clixés.

 O cine e a televisión. A prensa.

 O mundo do traballo: oficios e profesións. Profesions de futuro.
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 Novas tecnoloxías.

Fonética

Revisión de:

 Supresión do e caduco.

 Entoación: expresión dos gustos.

 Diferenciación das vogais nasais: [ ã ],  [ ɛ ̃], [ õ ]

 Diferenciación dos sons [ j ], [ ʒ ], [ e] -[ je ], [ õ ]-[ jõ ]

 Supresión de varios e caducos sucesivos.

 Ritmo da frase: grupos rítmicos e acentuación.

 Entoación da oposición e dos sentimentos.

 Diferenciación dos sons [ r ] e [ l ].

 Entoación: distinción da orde, consello, incitación e advertenza; a insistencia

 Pronunciación de grupos consoánticos.

 Diferenciación de grupos casi homófonos.

 Identificación e pronunciación do enchaînement vocalique, la liaison e l'enchaînement

 Pronunciación de -ille, -ail, -aille, -eil, -eille

REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA E A SÚA APRENDIZAXE

 Utilización de Internet para seleccionar a información requirida.

 Uso de técnicas diversas para memorizar e aprender o vocabulario novo.

  Desenvolvemento de estratexias variadas para comprender mellor un texto escrito e para escribir con 

corrección.

 Enriquecimento do caudal léxico mediante a procura de antónimos e o uso de prefixos e sufijos.

 Indución e dedución das regras gramaticales e morfosintácticas, baseándose en exemplos extraídos de 

documentos textuales.

  Audicións: Verificación da pronunciación escoitando atentamente a versión audio do método.

  Xogos lingüísticos: Xogo de adiviñanzas e pistas metodolóxicas para descubrir os homófonos máis usuais.

 Utilización nas súas composicións orais e escritas dun vocabulario preciso. Utilización axeitada do 

dicionario.
122    Departamento de Francés

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92


 Explicación do significado de palabras recorrendo ás perífrasis, as palabras baúl e as linguas estranxeiras.

 Reflexión e discusións sobre o funcionamento da lingua e reflexión sobre as diferencias e as similitudes 

con estruturas doutras linguas coñecidas.

 Autonomía para a elaboración e presentación dun documento e o seu tema principal.

  Impulso da lectura en francés; recorrer ao cine ou aos seus xéneros literarios preferidos como motor para 

fomentar a lectura.

  Fomento da expresión oral: toma de palabra libremente para expresar opinións, dar consellos, facer 

recomendacións...

 Reflexión sobre a estrutura de textos e a organización das súas ideas.

 Autoavaliación a partir de exercicios de aplicación gramatical.

 Tolerancia e respecto ante as ideas dos demais.

 Uso do dicionario e elaboración do seu propio banco de palabras.

 Elaboración de cadros sinópticos co uso de estruturas gramaticais.

 Explicación a outros compañeiros do funcionamento de regras gramaticais.

 Repetición de diferentes entoacións: sospresa, orde...

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 O tempo libre. Os gustos persoais.

 As actividades de fin de semana.

 A vida asociativa.

 As viaxes: motivacións, actitudes, evocacións.

 A literatura e a canción que tratan de viaxes.

 O respecto cara as culturas e tradicións dos lugares que se visitan.

 Os valores importantes na vida. Triunfar na vida.

 Os deberes como cidadáns.

 O francés tal como se fala.

 As normas de comportamento cívicas e sociais.
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 O uso do teléfono móbil, as novas tecnoloxías.

 A festa do cine. O cine francés. A televisión.

 A situación da prensa en Francia.

 

13.9.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno/a, que serán quen 

marquen o ritmo de aprendizaxe. Tendo en conta que o curso ten arredor de 30 semanas e considerando que o 

tempo semanal asignado a esta materia é de 3 horas á semana, sabemos que no curso habería unhas 90 sesións .

Podemos  facer unha estimación do reparto do tempo por unidades temáticas tal e como se detalla a continuación:

PRIMEIRA AVALIACIÓN: O ocio (actividades na casa e fóra da casa). Cine, literatura, teatro. O turismo. A prensa.

SEGUNDA  AVALIACIÓN: Vida asociativa. Axuda humanitaria. Os valores cidadáns. Compartamentos e actitudes.

A xenofobia.

TERCEIRA  AVALIACIÓN: O mundo do traballo. Profesións de futuro. Proxectos de futuro. Novas tecnoloxías.

13.10.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Comprender a información global e específica de textos orais, emitidos en situación de comunicación cara a 

cara, realizados en lingua estándar e de xeito claro, sobre temas relacionados coa realidade cotiá dos alum-

nos, con  aspectos culturais e sociais dos países en que se fala a lingua estranxeira e temas xerais relaciona-

dos cos seus estudos e intereses,

 Extraer informacións globais, e as específicas previamente requiridas, de textos orais con apoio visual, emiti-

dos polos medios de comunicación sobre cuestións xerais de actualidade e aspectos das culturas asociadas 

coa lingua estranxeira.

 Participar con razonable fluidez en conversacións improvisadas e mais en narracións, exposicións, argumenta-

cións, simulacións e debates preparados previamente sobre temas de interese para o alumnado, relacionados 

con outras áreas do currículo ou con aspectos sociais e culturais dos países en que se fala a lingua estranxei-

ra, utilizando as estratexias de comunicación e o tipo de discurso adecuado para cada situación.

 Expresarse de maneira comprensible e progresivamente fluida en diversas situacións de aula, utilizando un lé-

xico apropiado e progresivamente rico.

 Extraer de maneira autónoma, coa axuda do dicionario, a información que aparece en textos escritos (proce-
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dentes de xornais, revistas, relatos e libros de divulgación) referidos á actualidade, á cultura en xeral e a aque-

les temas relacionados con outras materias do currículo e os seus estudos futuros.

 Ler coa axuda do dicionario, e doutros libros de consulta, textos literarios variados (novelas, poesía, teatro,…) 

relacionados cos intereses dos/as alumnos/as e demostrar a comprensión cunha tarefa específica.

 Redactar, con axuda do material de consulta pertinente, textos escritos que esixan unha planificación e unha 

elaboración reflexiva de contidos, coidando a corrección idiomática, a coherencia e a propiedade reflexiva.

 Utilizar reflexivamente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e discursivos adquiridos, 

aplicando con rigor os mecanismos de autocorrección que reforcen a autonomía da aprendizaxe.

 Utilizar, de maneira espontánea, as estratexias de aprendizaxe adquiridas tales como consulta de dicionarios 

de varios tipos, gramáticas, gravacións e outras fontes, para a resolución de novos problemas suscitados pola 

comunicación ou polo afondamento na aprendizaxe do sistema lingüístico e do medio sociocultural.

 Analizar, a través de documentos auténticos, algunhas manifestacións culturais no ámbito de uso da lingua es-

tranxeira desde a óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que coñece o/a alumno/a.

13.11-MÍNIMOS ESIXIBLES

 Comprensión da información global e informacións específicas en textos orais, emitidos en situación de

comunicación cara a cara.

 Extracción de informacións globais e específicas imprescindibles en textos orais procedentes dos medios de

comunicación.

 Participación en intercambios comunicativos orais en situcións habituais de comunicación, producindo un

discurso comprensible e cunha pronunciación correcta.

 Extracción da información contida en textos escritos de distintos tipos (narrativos, descriptivos e expositivos) e

procedentes de diversas fontes (periódicos, revistas, libros...)

 Lectura de maneira autónoma de textos con sentido completo e mostrando  a súa comprensión por medio

dunha tarefa.

 Redacción de textos escritos sinxelos e comprensibles, de maneira cohesionada e coherente.

 Utilización de maneira reflexiva e consciente dos coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico do

francés como instrumento de control e autocorrección das propias produccións e para unha mellor

comprensión das producións alleas.

 Reflexión crítica sobre elementos socioculturais dos países nos que se fala o francés.
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13.12.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN en BACHARELATO

A avaliación dos alumnos  deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación (a

autoavaliación) terá un papel importante. Atenderase o desenrolo de capacidades e o esforzo e traballo individual e

colectivo desenvolvido así como a consecución dos obxectivos propostos.

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o desenvolvemento e

dominio das catro destrezas (comprensión e produción oral e comprensión e produción escritas) así como a reflexión

sobre a lingua e os aspectos socioculturais. O Utilizaremos principalmente os seguintes procedementos de

avaliación:

 producción oral: conversación en cara a cara co profesor ou compañeiros sobre temas e situacións tratadas na

clase; expresión da propia opinión sobre un tema demandado; participación nun debate preparado e

previamente traballado; simulacións; jeux de rôle; dramatizacións, repeticións de diálogos.

 producción escrita: redacción de cartas, notas, mensaxes, consellos, etc. sobre temas tratados, en situacións

de comunicación determinadas; descricións de lugares e persoas; resumo dun texto e comentario; redaccións

dando conta da opinión sobre un tema tratado; realización de entrevistas, enquisas; correspondencia con

amigos e familia: correos electrónicos, tarxetas postais, mensaxes ao teléfono; correspondencia oficial;

creación literaria: poemas, breves guións, escenas dramáticas, etc.

 comprensión oral: comprensión de informacións dados polo profesor ou compañeiros; dar conta da idea global

e específica de textos orais procedentes de diversas fontes (material pedagóxico de clase, reportaxes de

televisión, vídeo, radio, películas) sobre temas previamente traballados; tests nos que se debe responder a

informacións previamente requiridas; questionnaires à choix multiples; exercicio verdadeiro-falso; completar

enquisas, formularios, etc., a partir dunha información oral.

 comprensión escrita: dar conta da idea global de textos escritos sobre temas preparados previamente; facer

un resumo de narraccións; elaboración dunha tarefa sobre un texto leído de maneira autónoma; resposta a

preguntas requiridas sobre aspectos determinados dun documento escrito;  tests ou formularios a contestar;

questionnaires à choix multiples; exercicio verdadeiro-falso; reformulacións de frases e enunciados. Lectura

autónoma e extensa de textos.

 Reflexión sobre a lingua: exercicios de sustitución, transformación; exercices à trous; pregunta-resposta;

exercicios léxicos (utilizar sinónimos, antónimos, parafrasear...). Intentarase que todos estos exercicios se

realicen nunha situación de comunicación.
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Os instrumentos que han de medir as aprendizaxes dos alumnos deberán cumprir unhas normas básicas:

 Deben ser útiles, é decir, han de servir para medir exactamente aquelo que se pretende medir: o que un

alumno sabe, fai ou como actúa.

 Deben ser viables, a súa utilización non debe implicar un esforzo extraordinario ou imposible de alcanzar.

 Deben ser múltiples e deben complementarse entre si xa que todos poden ofrecer matices diferentes.

A continuación enumeramos os principais instrumentos que imos empregar para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado:

• Observación directa de cada alumno/a (o traballo cotiá):  este é un instrumento de avaliación fundamental e 

básico xa que nos permite obter informacións directas e espontáneas respecto ás actitudes persoais de cada 

alumno, ás formas que ten de organizar e realizar os traballos, ás estratexias que emprega e, por último, ás 

dificultades ás que se enfrenta e á forma concreta en que é capaz de superalas.

• Revisión dos traballos de cada alumno/a (les devoirs et les projets) a través da que podemos obter indicacións

sobre os seguintes aspectos:

• Probas obxectivas (examens): probas específicas, obxectivas e abertas para cada nivel. Estas probas 

específicas constarán de apartados diferenciados que permitan cuantificar tanto a expresión como a 

comprensión, escritas e orais, as estratexias de comunicación e de aprendizaxe, o desenvolvemento das 

competencias básicas así como os contidos refrexados na secuenciación das distintas unidades. Podemos 

destacar as siguientes tipos de probas:

◦ Probas de aplicación: exercicios abertos nos que se pide a aplicación dos coñecementos e habilidades 

aprendidos.

◦ Presentación de temas e comentarios de lecturas: probas de grande utilidade para avaliar as capacidades

de organización, comprensión e síntese do alumnado, e para detectar o nivel de interiorización  en 

relación ós contidos.

◦ Probas sobre a aprendizaxe de conceptos lingüísticos ou gramaticais. Permiten avaliar a claridade de 

ideas que posúe o alumno respecto aos conceptos estudados e, á súa vez, a  súa capacidade de 

expresión e aplicación dos mesmos.

 Traballos especiais, de carácter absolutamente voluntario e propostos ao comezo da avaliación. Por este 
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carácter de voluntariedade non poderán contar na avaliación global de modo negativo; o alumno ou alumna 

que os realice obterá por eles unha puntuación positiva, ou ningunha puntuación se o traballo non tivera a 

calidade necesaria.  En ocasións poderán prantexarse como unha actividade obrigatoria para todos.

13.13.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Comprensión oral e escrita e producción escrita: 70%. Os exames comprenderán unha ou máis probas de escoita e 

incluirán preguntas referidas ós contidos léxicos, gramaticais e ós obxectivos de comunicación (redacción). Cada 

competencia terá unha puntuación equivalente, a non ser que se especifique unha puntuación diferente na folla de 

exame. Os libros de lectura serán avaliados no apartado de comprensión escrita.

Expresión oral e actividades de clase:  30 %. A expresión oral valorarase na actividade de clase, nas interaccións cos

compañeiros e co profesor e en pequenas probas referidas ós temas da programación e contará un 20 %. O traballo 

de clase e a atención e colaboración na aula, representará o outro 20%. Este apartado será avaliado negativamente 

se non se presentan os traballos solicitados, se non se fai o esforzo de expresarse en francés e se non hai unha 

asistencia regular ás clases.

Teremos en conta, á hora de avaliar traballos e exames, a presentación, que debe ser limpa, coherente  e ordenada. 

Na última semana de curso realizarase unha proba de expresión oral, baseada nos temas e nas interaccións 

producidas na aula ao longo do curso, que computará no segundo apartado dos criterios de cualificación segundo os 

criterios do marco europeo de referencia.

Os alumnos que sexan observados copiando serán avaliados negativamente. Os que non se presenten a tempo aos 

exames extraordinarios sen a debida xustificación, non poderán examinarse.

Exames de setembro: consistirán nunha proba escrita que comprenderá os contidos explicados ao longo do curso

(gramaticais, léxicos e de comunicación).

13.14.-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUMENTO PARA ALUMNOS PENDENTES

No caso de alumnos que teñan o Francés pendente do ano anterior, prantéxanse dúas posibles opcións:

 Os que seguen co estudo do Francés: o profesor do grupo no que se atopan faralles un seguimento e

comprobará se superan os mínimos esixibles proporcionándolles os instrumentos e as tarefas necesarios. Se

é así, daráselle por superado o nivel anterior.

 Os que non seguen co estudo do Francés: o Departamento proporalles a realización de diferentes

exercicios de reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à trous, chercher l’intrus, répondre à des questions;
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trouver la question, mettre ensemble la question et la réponse, compléter des phrase,  cocher la bonne réponse,

q.c.m., mettre en rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.) así como un traballo de expresión escrita sobre un

dos temas tratados no currículo, e terán que realizar dúas probas (xaneiro e abril). Se non as superan, terán unha

última proba final.

13.15.- PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS

Cada profesor proporá nas dúas ou tres primeiras sesións unha ou varias probas de control dos coñecementos

previos, orientadas á comprobación do dominio das competenciasa básicas. Podemos contemplar varios tipos de

probas:

 probas de comprensión oral e escrita.

 probas de expresión oral mediante minidiálogos co profesor e cos compañeiros sobre

temas relacionados coa vida cotiá e situacións de aula.

 probas de expresión escrita, por exemplo un correo electrónico de presentación no

que se fale de sí mesmo, da familia, das afeccións, das vacacións, etc.

 Probas de exercicios gramaticais no que se acredite o grao de coñecemento de

estruturas gramaticais.

13.14.- ENSINANZA DE ADULTOS: 1º e 2º Bacharelato Segunda Lingua

Debido ás peculiaridades desde tipo de ensinanza (menor horario lectivo, grandes posibilidades de que se

incorporen persoas debutantes na segunda língua ou que teñan estudado o Francés hai moito tempo, o feito de

compaxinar estudos e traballo), é importante unha avaliación previa e, se cómpre, unha adaptación da

programación de Bacharelatro, de modo que se poida asegurar unha progresión en espiral. É por esto polo que

non puxemos un libro de texto a priori e será o profesor o que decida, á vista das circunstancias de cada grupo, o

método a utilizar (libro de texto ou distintos documentos escritos, sonoros e dixitais)

Este curso 2016/2017 non hai alunos no 2º de bacharelato adultos.

14.- EXAMES DE SETEMBRO ESO E BACHARELATO

Cada profesor indicará aos alumnos os contidos que deben recuperar. Os exames consistirán nunha proba escrita

que comprenderá os contidos explicados ao longo do curso (gramaticais, léxicos e de comunicación). Aplicaranse
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os mesmos criterios de cualificación. O Departamento valorará para cada alumno a necesidade de facer unha

proba de expresión oral en interacción co profesor.

Ademáis na ESO entreganse uns cadernos preparados polo departamento que inclúen exercicios sobre os

mínimos esixibles, e formarán parte da nota final xunto coa proba escrita ( un valor de 20%).

15.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (DOG142/15; ap l)

A RESPOSTA: DIVERSIFICACIÓN

Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso técnico.  (Muñoz, E., y Alginet, J.,

Comprensividad y diversidad. Cuadernos de Pedagogía, número 183).

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada como para que cada

alumno atope as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa aprendizaxe. Polo tanto, flexibiliza-la

intervención pedagóxica é unha condición obrigada se se quere atender axeitadamente á diversidade dos alumnos.

Esta diversidade queda reflexada nas diferencias que presentan os alumnos en canto a:

 Coñecementos previos.

 Ideas e representacións respecto á  materia, neste caso, o francés.

 Intereses e expectativas.

 Aptitudes.

 Distintos ritmos de aprendizaxe.

 Diferentes estilos de aprendizaxe.

 Actitudes con respecto á escola.

A programación persoal de aula de cada profesor debe ter en conta estas diferencias e prever que todos os seus 

alumnos adquiran un nivel de coñecementos e destrezas mínimos ó final da etapa, procurando da-las oportunidades 

e os medios necesarios para compensa-los elementos e destrezas non adquiridos no seu momento. Ó mesmo 

tempo, o profesor terá que prever novas fontes e materiais para satisface-las necesidades de ampliación de aqueles 

alumnos que acaden máis rápidamente os obxectivos fixados.

Para favorece-lo tratamento da diversidade,  propoñemo-lo que parece ser o enfoque máis lóxico, é decir, a

diversificación.

Os añumnos terán a súa disposición traballo adicional (que será corrixido e explicado en horas suplementarias)

para acadar o nivel, especialmente en 1º bacharelato, debido os centros de procedencia tan diversos; este curso

2016/17un 30% de alumnado procedente doutros centros, con niveis diferentes, bastante baixos.

Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas
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 Orgaízación do espacio-clase e agrupamentos do alumnado segundo as actividades (rincóns de traballo,

exposicións no exterior da clase...) e os intereses e as motivacións dos alumnos (reparto de tarefas en

traballos cooperativos, de roles nas dramatizacións...).

 Utilización de pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado:

 Visuais (observación de dibuxos, fotos, vídeo, internet).

 Auditivas (cancións, diálogos, karaoke).

 Cinéticas (xogos, sketches...).

 Globalistas (proxectos, lecturas...).

 Aplicación de distintas modalidades de traballo: traballo individual, en parellas, en pequeno ou gran grupo,

traballo en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou cooperativo (negociación e aportación

consensuada).

 Utilización de diversos materiais e soportes: auditivos, escritos, visuais.

 Alternancia de actividades e duración das mesmas:

- Diferentes itinerarios e secuenciacións para a mesma actividade.

- Diversificación de contidos para un mismo obxectivo (a partir do segundo curso): manipulación de

contidos distintos dentro dun traballo cooperativo.

- Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mismo contido. Exemplo: para o acto de fala

localizar un obxeto no espacio e o contido gramatical correspondente (interrogativo où?  preposicións de

lugar), podemos propoñer diferentes actividades: actividade de audición dun texto: (sensibilización e

comprensión oral global); observación e traballo sobre a imaxe (relación texto e imaxen, comprensión

escrita); dramatizacións (comprensión escrita, expresión oral, memorización de textos). Xogos orais con

soporte visual: expresión oral, observación, focalización dos contidos lingüísticos.

 Reflexión sobre a lingua: Cadro gramatical= Conceptualización gramatical.

 Xogos interactivos: Expresión oral: práctica lúdica dos contidos.

 Exercicios de encher ocos en branco: regarder l'image et compléter= Comprensión escrita e producción

escrita. Reforzo das estructuras adquiridas.

 Completar un dibuxo = Verificación da comprensión.

 Lectura en voz alta:  expresión oral, comprensión escrita exhaustiva, recoñecemento do oral no escrito.

 Traballo colectivo = Integración.

 Contestar oralmente: Bilan oral = Avaliación oral.

 Test: Bilan écrit = Avaliación escrita.
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 Reflexión sobre a propia aprendizaxe: Auto-évaluation = Autoevaluación.

Diversificación das ferramentas

 Prácticas de ampliación: exercicios suplementarios (cahier d'exercices) e suxerencias de variantes ou

prolongacións.

 Tests psicolóxicos.

 Traballo sobre dificultades específicas: Trucs pour apprendre, Auto-évaluation, Bilan oral e Bilan écrit  sobre os

actos de fala e contidos gramaticais.

 Actividades facilitadoras das técnicas de estudio: Consulta de Apéndices gramaticais, léxico personalizado 

(cahier), dicionarios.

 Organización do traballo persoal: o caderno persoal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación,

sínteses gramaticais...).

16.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS (DOG142/15; ap m)

O ensino da Lingua Francesa debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno a 

apreciar o propósito da materia, ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e desenvolverse 

noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersonal, etc.:

- Saúde e hixiene persoal

- Educación ambiental e desenvolvemento sostible

- Educación para a paz

- Educación para a convivencia

- Educación cidadá

- Educación en comunicación

- Educación intercultural, para o desenvolvemento e para a igualdade.

- …

Moitos destes temas transversaIs abórdanse unhas veces de xeito explícito e outras de forma implícita. Con 

todo, ao tratarse da aprendizaxe dunha lingua estranxeira, de entre todos os temas transversaIs, a educación para a 

interculturalidade e a convivencia cobra unha especial relevancia. A aprendizaxe dunha lingua é indisociable do 

coñecemento e o respecto cara a outra cultura diferente á propia e, polo tanto, cara á diferenza cultural no sentido 
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máis amplo.

Son catro os valores crave que abordaremos a través do ensino-aprendizaxe da lingua francesa, a saber:

 Autoestima. Permitirá ao alumno desenvolverse na lingua estranxeira, obxecto de estudo, sen temor a non 

facelo ben diante do grupo de compañeiros nin a experimentar certa sensación de ridículo ao expresarse 

nunha lingua que non é a súa propia.

 Tolerancia. Traballada nunha dobre vertente.: por unha banda, cara aos compañeiros que participan na aula 

nas distintas situacións de comunicación na lingua estranxeira e, polo outro, cara á Lingua Francesa como 

instrumento de comunicación, non só na aula senón tamén con persoas doutras culturas (o que favorece un 

enriquecimento persoal) e cara aos falantes da lingua estranxeira superando estereotipos.

 Responsabilidade. No que respecta ás súas tarefas e obrigacións na aula e fóra dela. Constancia e 

responsabilidade que facilitarán o aproveitamento e aprendizaxe da lingua obxecto de estudo.

 Cooperación. A aprendizaxe de linguas é unha aprendizaxe comunitaria no que a través da escoita e o diálogo

enriquecémonos dos coñecementos, aprendizaxes e valores humáns do resto dos compañeiros. Ás veces, o 

traballo en grupo prima sobre o individual.

Estes valores débense fomentar desde a dimensión individual e desde a dimensión colectiva. Desde a 

dimensión individual desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a 

responsabilidade. Desde a dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a

solidariedade, a tolerancia e o respecto e todos aqueles valores que se traballan anualmente a nivel global no Centro.

17.- FOMENTO DA LECTURA (PLAN LECTOR)

Considerando a importancia que a lectura ten no desenvolvemento das capacidades cognitivas e intelectuais dos

alumnos, a súa práctica e actividades relacionadas con ela ocuparán un lugar primordial no traballo cotiá. Ademáis

dos textos informativos, narrativos, argumentativos que os propios libros de texto ofrecen, complementarémolos con

outros extraídos de diversas fontes: revistas xuvenís, xornais e internet. Estos textos adecuaranse, obviamente, ó

nivel de cada grupo e ós temas que a programación contempla e servirán de base para un traballo de comprensión

lectora, programando as actividades axeitadas a cada nivel, e de ilustración dos diversos  aspectos socioculturais dos

países nos que se fala o francés, dando paso deste xeito á observación e discusión sobre realidades diferentes á

nosa.

Ademáis, en cada nivel programaremos, segundo o tempo dispoñible e o nível dos alumnos, unha ou dúas lecturas

máis extensas, para facer de modo autónomo: textos en francés fácil nos dous primeiros cursos, obras xuvenis nos
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niveis de terceiro e cuarto da ESO e en 1º de bacharelato e unha ou dúas obras literarias en 2º Bacharelato. Estas

lecturas autónomas servirán para mostrar ós alumnos a súa capacidade de ler en francés, desenvolver hábitos de

lectura na lingua estranxeira e tratar aspectos que complementen os temas transversais do currículo. Será

acompañada de actividades que precisen un traballo de reflexión sobre a obra.

18.- TRATAMENTO DAS TIC

E salientable o feito de teren un ordenador e un canón de video en cada aula e o sistema abalar nos primeiros curso

da ESO e deste xeito a a utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación representa unha axuda

inestimable para os profesores de linguas estranxeiras. O acceso a internet permite ós nosos alumos poñerse en

contacto cun mundo de posibilidades de diversa índole que, entre outras cousas, pon en evidencia a importancia de

dominar outras linguas ademais das propias.

Dentro das posibilidades horarias e as dispoñibilidades do centro, trataremos de utilizar o acceso a internet para:

 Buscar informacións sobre temas relacionados co currículo ou outros temas relacionados coa actualidade.

 Traballar a comprensión oral a través de publicidades on-line, telexornais, cancións, etc.

 Traballar a comprensión escrita mediante a lectura de textos de diversa índole, seleccionados e axeitados ó

nivel dos alumnos.

 Traballar a expresión escrita mediante a escritura de e-mails a compañeiros francófonos, fomentando tamén

deste xeito a cooperación e o coñecemento de novas realidades.

 Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico do francés mediante a realización de exercicios

gramaticais on-line, exercicios de fonética, etc.

 Utilización de Google maps para descubrir a realidade física e administrativa de Francia e os países

francófonose.

 Utilización de Google docs para almacenar e escribir textos en francés.

 Utilización de wikis (Wikispaces) como punto de encontro e lugar de traballo.

 Uso de redes sociais sempre baixo a supervisión e orientación do profesor, cun obxectivo ben definido e unha

tarefa a realizar que garanta a consecución dese obxectivo.

 Descubrir o cine e a música franceses a través dos video-clips e os extractos de películas presentes en moitos

portais francófonos.

Así mesmo, a utilización das TIC permitirá o traballo con materiais elaborados en formato multimedia, o que

redundará sen dúbida nunha maior motivación e variedade no desenvolvemento da clase de francés lingua

estranxeira.
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O visionado de DVDs que conteñan reportaxes ou películas en francés permitirá tamén un valioso traballo de

comprensión oral, coñecemento doutras realidades e discusión sobre aspectos referentes ó currículo, así como a

práctica posterior de determiñadas estructuras lingüísticas.

Trataremos de conxugar a utilización de todos estes recursos dentro das posibilidades que nos ofrece o horario

establecido así como as instalacións do centro, tendo en conta que o uso das TIC non debe convertirse nun simple

pasatempo senón nun medio excepcional para avanzar no coñecemento do francés e as realidades que vehícula.

19.- MATERIAL  E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR (DOG 142/15; f)

 Libros de clase : método « Facile  » para ESO, À vrai dire, bacharelato.

 Audio: CD e DVD para a clase, cancións, entrevistas, radio, publicidade, arquivos on-line.

 Libros de exercicios; dicionarios; cadros gramaticais.

 Libros de lectura (contos, novelas). Revistas xuvenís (Bonjour, Ça va?, Chez nous), periódicos, bandes

dessinées.

 Documentos auténticos: billetes de tren, cheques, cartas de restaurantes, fichas persoais, fotos, horarios,

publicidade, tests, enquisas, anuncios, folletos turísticos, formularios, etc.

 Material vídeo: material para a clase, películas, reportaxes de T.V., entrevistas, telexornais, previsións

metereolóxicas...

 Material diverso: mapas, mapas do tempo, tests, horóscopos, fichas, xogos, carteis...

 Internet: traballo na web con e-mails, exercicios on-line, canción, vídeo, etc.

 Canción: video-clips, MP3.

 Publicacións nos blogs da profesora Carmen Alonso de videos ( preparación de recetas; explicación de

itinerarios...)e de outros traballos  dos alumnos 

20.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES(DOG 142/15; n)

As actividades complementarias intégranse habitualmente na práctica docente co obxetivo de reforzar algunhas

competencias, en particular a comprensión e expresión escrita e a comprensión oral. Estas actividades son

básicamente as que seguen:

   --  intercambio en 2 e 3ª ESO cun centro francés e viaxe de 4º co departamento de música.

 visionado de películas en versión orixinal francesa co obxetivo de coñecer e comprender o francés familiar,
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coloquial e mesmo argótico que se fala en circunstancias diversas da vida cotiá. Buscamos asemade amosar

aspectos da realidade francófona.

 Programas on-line a través de internet (blogs, chat, e-mail) co obxetivo de traballar a expresión en situacións

de comunicación habituais hoxe en día tales como a comunicación mediante o correo electrónico, os

programas de mensaxería, os blogs, etc.

 escoita de cancións en francés cun doble obxectivo: traballar a comprensión oral e achegarse a un dominio

importante da cultura dun pobo, neste caso a música e a canción francófona, tendo en conta ademais que a

música é unha das actividades que resultan máis motivadoras e atraentes para os xoves.

 Viaxe de estudios a París co departamento de música para a sección bilingüe organizado polo departamento

de música.

 Correspondencia con colexios franceses via correo electrónico ou tradicional. Esta actividade reforzará a

confianza na capacidade de utilización da língua, servirá para crear vínculos con compañeiros francófonos,

fomentará o coñecemento de outras realidades. Actualmente temos contacto con tres colexios en Francia cos

que tentaremos facer un intercambio.

 Asistencia á semana da Francofonía en Santiago de Compostela para representar unha obra de teatro.

 Concurso de poesía e de relatos breves entre os alunos de francés durante a semana da francofonía dotados

con diferentes premios ( libros e camisetas feitas para a ocasión) e publicación dos textos gañadores no blog

CLASSE DE FRANCAIS de Carmen Alonso.

21.- INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN AOS ALUMNOS

Os contidos mínimos e os criterios de cualificación serán comentados nas clases ao inicio do curso. É moi importante

que os alumnos adquiran consciencia que o proceso de avaliación e os contidos mínimos implican poñer en xogo as

catro competencias básicas (en particular a expresión oral, onde a inseguridade ou a timidez impiden ás veces un

rendimento superior) así como a reflexión sobre a aprendizaxe e unha actitude positiva cara a utilización do francés

como lingua estranxeira: interés por  aprender outra lingua e valora-las diferencias culturais.

Informaremos tamén que a programación didáctica está a disposición da comunidade educativa tanto no

Departamento de Francés como na Xefatura de Estudos e que os contidos mínimos esixibles e os criterios de

cualificación estarán expostos nos taboleiros da planta baixa e na web do instituto.

22.- MECANISMOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN (DOG 142/15; ap ñ)

O Departamento de Francés fará unha avaliciación inicial á vista da experiencia doutros cursos e proporá a Xefa de
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departamento as modificaciós que se consideren oportunas e que se aprobarán se hai acordo entre os membros.

Na acta das xuntanzas quedarán reflectidas as posibles melloras para introducir na programación.

Cada trimestre o Departamento establecerá unha discusión e seguimento dos aspectos básicos da programación:

adecuación dos contidos, secuenciación, aplicación dos procedementos de avaliación...

A memoria final de curso debe ser un instrumento esencial para a avaliación da programación xa que nela debemos

especificar os resultados acadados nas catro competencias básicas, a consecución de obxectivos, os contidos

desenvolvidos e as razóns dos posibles déficits observados. A Xefa de departamento proporá un documento tipo no

que se recollerán os puntos esenciais da programación, o grao de cumprimento e a súa xustificación.

Por último, a observación e análise das cualificacións finais do alumnado debe ser tamén unha pista importante para

unha posible reorientación de obxectivos e contidos.

23.- AS REVÁLIDAS.

Este curso será a primeira vez que teñan lugar as Reválidas de 4º ESO e 1º Bacharelato. No BOE do 30 de xullo de

2016  atópanse tódalas instruccións e cito literalmente:

1. En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se constituirá una comisión central, que será la responsable de

establecer y proponer cada año el diseño y los contenidos de las pruebas, en los términos establecidos en el artículo

2 del presente real decreto. 

2. Dicha comisión central estará presidida por el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial y 
formarán parte de la misma las personas titulares de la Subdirección General del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, la Subdirección General del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado, la Subdirección General de Cooperación Territorial, la Subdirección General de 
Promoción Exterior Educativa, la Subdirección General de Inspección, la Subdirección General de Ordenación 
Académica, la Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y Subdirección General de 
Orientación y Formación Profesional.

24.-Cambio de idioma da materia primeira lingua estranxeira. 

No artgo 18 da RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016, da Direccion Xeral de Educacion concrétase este asunto:

O alumnado que no segundo curso de bacharelato desexe cambiar o idioma da materia primeira lingua 
estranxeira podera incorporarse as ensinanzas da lingua estranxeira II coa autorizacion do director do centro e
sempre que curse simultaneamente a materia de primeiro curso. 

A solicitude de cambio a direccion do centro realizarase no momento da matricula e, en calquera caso, antes 
do inicio das actvidades lectvas do segundo curso. 

A dita materia de primeiro non sera computable para os efectos de modifcar as condicions en que o 
alumnado promocionou ao segundo curso. 
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Sera requisito indispensable a superacion previa da materia do primeiro curso para poder ser avaliado/a na 
materia de segundo. 

Nos casos en que, por motvo da organizacion do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistr as 
clases de lingua estranxeira I, esta materia tratarase de forma analoga as pendentes e o departamento 
didactco que a imparte propora ao alumnado un plan de traballo con expresion dos contdos minimos 
exixibles e das actvidades recomendadas e programara probas parciais para verifcar a superacion desa 
materia. 

25.- REFLEXIÓNS SOBRE A PROGRAMACIÓN

Esta e curso será a primeira vez que se impoña a LOMCE en todolos cursos, o que siñifica para o noso

departamento unha perda de moitas horas lectivas no bacharelato, ata dous semanais en 1º e unha en 2º. Esta perda

implica unha baixa notable de nivel con respecto ós outros anos.

Ademáis as reválidas de 4º ESO e 2º Bacharelato mediatizarán tamén a marcha do curso.

Cambie ou non a nomenclatura e cambien os principios básicos na educación e aprendizaxe, a ensinanza da lingua

francesa segue a ser a mesma xa que ,aplicando as novas tecnoloxías, os contidos manteñense e o obxectivo final

tamén, APRENDER A COMUNICARSE EN FRANCÉS.

Queremos poñer de manifesto que esta programación didáctica fala de obxectivos e contidos que comportan a

realización de múltiples tarefas, tanto por parte de alumnos como de profesores, que supoñen poñer en práctica as

catro competencias básicas según indica o Marco Europeo de Referencia, e que o ensino dunha lingua estranxeira

trata de poñer ós alumnos en situacións de comunicación que reproduzan na medida do posible as situacións da vida

real. Agora ben, unha cantidade moi numerosa de alumnos por aula (superando nalgúns casos os 30) dificulta

enormemente (por non decir que imposibilita) a consecución destes obxectivos. Solicitamos da Administración

Educativa que faga o necesario para solucionar este obstáculo, posibilitando unha ratio máis reducida ou polo menos

a posibilidade de desdobres para clases de conversación e expresión. Este curso nos 1º ESO vamos , por fin,

desdoblar os cursos.

Ademáis este curso a temporalización nos bacharelatos deixa o francés nunha situción de precariedade absoluta xa

que a carga lectiva disminuiu nun 50% pasando de 4 horas a 2 semanais.

Pese a tódalas dificultades que haxa este departamento conta cun grupo humano que ama o seu traballo e porá todo

o seu pulo en aprenderlles ós alunos e alunas a falar francés, que é , finalmente, do que se trata, mostrándolles outra

cultura e abríndolles as portas a outros horizontes.

26.- CASILLAS PARA RUBRICAS.
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27.-- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROGRAMACION  

                            

              

                                                                                         Pontevedra, 14 de setembro de 2016.
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