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1.

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Centro.

DATOS DO CENTRO:
NOME: IES de VILALONGA.
CÓDIGO: 36019256.
TITULARIDADE: PÚBLICA:
DOMICILIO: A SALGUEIRA , 40 - 36990 VILALONGA- SANXENXO. (PONTEVEDRA).
TELÉFONO: 886159137 FAXES: 986743103.
PÁXINA WEB: http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/.
CORREO ELECTRÓNICO: ies.vilalonga@edu.xunta.es.
PERFIL:
O Instituto de Vilalonga está situado na parroquia de Vilalonga, que pertence ao concello
de Sanxenxo, ao sur da bisbarra do Salnés. Os alumnos do instituto proceden na súa maioría
de Vilalonga,Noalla e Nantes, tamén parroquias do mesmo concello e con características
semellantes.
A transformación do medio rural en urbano é rápida e aínda que na bisbarra se move moito
diñeiro en transaccións urbanísticas, este reverte pouco nas economías familiares que se
nutren de pequenos salarios: pensións e traballos mal remunerados en distintos sectores
(hostalaría, construción, oficios do mar ou relacionados coa viticultura...), ademais da
emigración. Os soldos son pequenos pero existe nos alumnos do instituto a percepción de
que é doado gañar diñeiro. Moitos buscan traballo durante o verán na hostalaría. Reciben
escasas pagas pero satisfactorias ao seu entender. Este feito anima os mozos a abandonar
os estudos mesmo co apoio dos seus pais. Despois dos dezaseis anos unha porcentaxe alta
abandona definitivamente o sistema educativo, a maior parte sen titulación de ESO e aínda
que ultimamente, debido á crise moitos intentan reincorporarse, a maior parte acaba
configurando o alumnado de FP básica ou dos grupos de educación de adultos, moitos deles
con graves carencias nas destrezas de lectura e escritura entre outras.

1.2 Alumnado.
ALUMNADO MATRICULADO EN 2ªLEFR.
3

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC

2º BAC

A

B

C

A

B

C

A

B

PMAR

A

B

A

B

C

D

A

B

C

21

13

21

23

24

24

21

17

4

3

8

9

4

10 10

4

4

6

55

71

42

11

33

14

TOTAL ALUMNADO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: 212

ALUMNADO MATRICULADO EN AFONDAMENTO DE FRANCÉS

1º ESO-A

1º ESO-B

1º ESO-C

2º ESO-A

2º ESO-B

2º ESO-C

TOTAL

8

5

8

12

8

15

56

TOTAL ALUMNADO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 278

GRUPOS
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC

2º BAC

3

3

2

1

2

1

ALUMNADO POR GRUPO
CURSO/GRUPO

A

B

4

C

1º ESO FR 2ªLE

10

11

6

8

7

10

11

5

8

AFOND.
10

11

2º ESO

A

B

C

2ª LE

23

24

24

12

8

15

AFOND.
17

18

3º ESO

A

B+PMAR

2LE

21

21

4º ESO

A-B

2LE

( 3 + 8 ) = 11

1º BAC

A-B

C-D

2LE

( 9 + 4 ) 13

( 10 + 10 ) = 20

2º BAC

A-B-C

2LE

( 4 +4 + 6 ) = 14

1º/2º ESO
Rapaces e rapazas de 12 a 14 anos principiantes na aprendizaxe do francés.
A normativa respecto da aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira, a
razón de dúas horas semanais en cada un dos cursos.
A non proximidade do Centro de Francia non favorece unha perspectiva
funcional da nova lingua, permitindo un uso comunicativo real, senón que a
transforma nunha materia escolar máis ou menos afastada das
preocupacións vitais do adolescente e grupo.
A relación entre a lingua materna e o francés: no contexto galego, español e
europeo, encontramos vantaxes ó establecer unha relación entre as dúas
linguas: termos transparentes, sonoridades próximas, proximidade
xeográfica, civilización común, alumnos retornados dun país de fala
francesa.
As experiencias anteriores da aprendizaxe lingüística na lingua materna e
na primeira lingua estranxeira aportan unha bagaxe importante que se debe
5

reempregar e que condiciona de entrada a motivación para unha nova
aprendizaxe na lingua estranxeira.
As motivacións para aprender unha lingua estranxeira nesta idade non
están en absoluto definidas. A conciencia da utilidade ou necesidade desta
aprendizaxe é a miúdo practicamente nula.
Por estas razóns, tratamos de motivar este alumnado cunha práctica
inmediata da lingua estranxeira como código de comunicación na clase. A
lingua se converte nun medio para coñecerse, expresar emocións, realizar
actividades de forma conxunta, divertirse. É tamén un medio privilexiado
para xerar habilidades e estimular a curiosidade, a percepción, a reflexión, a
aceptación das deferencias,...
O rapaz de 12 a 14 anos é capaz de abstracción pero aínda precisa partir
das prácticas sinxelas para entender e sentar as súas reflexións. Ten, sobre
todo, necesidade de desenvolver técnicas intelectuais e de estudio, e de
aprender a traballar de forma cooperativa e estruturada. Non controla aínda
o seu proceso de aprendizaxe, pero xa se pode adestrar para comprender e
detectar os seus puntos fortes e febles, utilizar os seus erros como fonte de
progreso e empezar a autoavaliarse.
Dentro dos obxectivos xerais de etapa se atopa o reforzar a confianza en si
mesmo e na socialización para contribuír a unha transición harmoniosa.

3º/4º ESO
Rapaces e rapazas de 14 a 16 anos que xa cursaron no primeiro ciclo a
aprendizaxe do francés como Segunda Lingua Estranxeira.
A normativa respecto á aprendizaxe da Segunda Lingua Estranxeira, a
razón de dúas horas semanais en 3º e tres en 4º.
As experiencias anteriores de aprendizaxe lingüística na lingua materna
e/ou en situacións de linguas de contacto, na primeira lingua estranxeira así
como na segunda lingua estranxeira durante o primeiro ciclo aportan unha
bagaxe importante para desenvolver estratexias de aprendizaxe autónomo
e establecer analoxías e complementariedades entre as linguas do
currículo.
As motivacións para aprender unha lingua estranxeira en situación escolar,
xa definidas durante o primeiro ciclo amplíanse durante o segundo ciclo
coa conciencia da utilidade ou necesidade desta aprendizaxe a través de
contactos reais con países francófonos ou adolescentes estudantes de
francés doutros países, viaxes, intercambios, correspondencia, utilización
do correo electrónico e de internet,...
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Por estas razóns, tratamos de motivar este alumnado non só cunha práctica
inmediata da lingua estranxeira como código de comunicación na clase
senón como práctica real da lingua fora da aula.
A lingua convertese nun medio para coñecerse, expresar emocións, realizar
actividades de forma conxunta, estimular a curiosidade, a percepción, a
reflexión, a aceptación das diferenzas e a comunicación real con falantes
desa lingua.
O rapaz de 14 a 16 anos é un adolescente que comeza a ter ideas e valores
propios e actitudes persoais.
Nesta idade prodúcese unha integración social máis forte no grupo de
compañeiros e compañeiras, entre tanto, por un lado, comeza o proceso de
emancipación respecto á familia. Vive á vez dous procesos contraditorios, o
de elaborar a súa propia identidade e a necesidade de vivir experiencias
inéditas cara o exterior.
A nivel intelectual necesita consolidar o pensamento abstracto, o
razoamento lóxico, desenvolver estratexias para a resolución de problemas,
desenvolver métodos para ordenar, relacionar e asimilar a información e
iniciarse no pensamento crítico.
O obxectivo primordial nesta etapa é o de propulsar a autonomía do
alumnado, non só nos aspectos cognitivos ou intelectuais, senón tamén no
seu desenvolvemento social e moral.

1.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado
1.3.1 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e
nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e
a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo,
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. Nun contexto
socioeducativo marcado pola disparidade de niveis económicos e educativos
nas familias, o cal repercute de maneira directa no aprendizaxe dos alumnos e
alumnas, é fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento dunha
comunidade cohesionada que favoreza un ambiente óptimo a aprendizaxe e o
desenvolvemento.
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b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe
actuar como corrector de ditas desigualdades para o cal un obxectivo
primordial é desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo
individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,
así como calquera manifestación de violencia contra a muller. Nunha coxuntura
cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres,
así como a descompensación manifesta do seu salario, o noso centro
educativo debe atender especialmente a fortalecer os valores de igualdade de
dereitos e desbotar calquera actitude machista xa dende o propio proceso
educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde una institución estatal
fortalecendo a que as familias envían aos alumnos e alumnas ou, no caso de
que esta mensaxe non chegue desde o ámbito familiar, actuar como corrector
de dita situación. Debemos lembrar que o peso da sociedade tradicional
patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns casos.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e
resolver pacificamente os conflitos. O noso centro é pioneiro en Galicia na
introdución do programa TEI (Titorización entre iguais) encamiñado a
consecución de dito obxectivo.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación. O acceso competente ás posibilidades da oferta educativa e
profesional vía Educación secundaria obrigatoria comeza coa adquisición de
estas capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo
que debemos poñer especial celo en preparar aos nosos alumnos e alumnas
para a súa adquisición.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura
en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira
apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia
propias e das outras persoas como vía fundamental a hora de construír climas
de acollemento e cohesión grupal fundamentais a hora de previr conflitos e
favorecer así un contexto de aprendizaxe plural. Da mesma maneira incluír
aquí o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do
mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,
histórico e artístico de Galicia, para poder apreciar de maneira máis inmediata
os exemplos que se atopan dentro do ámbito xeográfico e poboacional do
centro educativo e a súa riqueza, o cal redunda no fortalecemento da
autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus vínculos con dito
espazo. Participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas,
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre
os núcleos propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias
galegofalantes fronte os núcleos de maior extensión centrados na actividade
turística de maioría castelanfalantes, os alumnos e alumnas han de coñecer e
valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal
e expresión de riqueza cultural neste devandito contexto plurilingüe, que
permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á
comunidade lusófona, unas das poucas comunidades emigrantes que posúen
representación no noso centro.
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1.4

Reparto dos grupos entre o profesorado da materia.

María Isabel Fernández Fernández, que será a xefa de Departamento,
impartirá clase de francés aos cursos seguintes:
NIVEL

MATERIA

(nº gr) x (h/s)

TOTAL HORAS

1ºESO

(2ª lingua)

3x2

6 horas

1ºESO

Afondamento fr.

1x1

1 hora

2ºESO

Afondamento fr.

1x1

1 hora

3ºESO

(2ª lingua)

2x2

3 horas

3ºESO

Titoría

1x1

1 hora

2º BACHARELATO

(2ª lingua)

3x1

3 horas
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Manuela Fernández Fernández:
NIVEL

MATERIA

(nº gr.) x (h/s)

TOTAL HORAS

1ºESO

(2ª lingua)

3x2

6 horas

1ºESO

Afondamento fr.

1x1

1 hora

2ºESO

(2ª lingua)

3x2

6 horas

2ºESO

Afondamento fr.

1x1

1 hora

4ºESO

(2ª lingua)

1x3

3 horas

1º BACHARELATO

(2ª lingua)

2x2

4 horas

21

2.
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE
Segundo a recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembro
de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, identificáronse
as seguintes competencias
Comunicación lingüística
CCL

Por un lado, a aprendizaxe de segundas linguas debe
achegarse ao proceso de adquisición das linguas maternas
para producir resultados de carácter natural e directamente
aplicables ao uso lingüístico no mundo real.
Por outro, a reflexión consciente e o desenvolvemento
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sistemático de competencias variadas que leva consigo a
aprendizaxe de segundas linguas pode estenderse ás
linguas maternas co fin de mellorar e articular pensamentos
e sentimentos sobre un mesmo, o outro, o entorno mental e
físico no que se actúa e se constrúen as relacións como
axente social.
Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía
CMCCT

A lingua estranxeira, dentro dun sistema de
ensino/aprendizaxe dinámico,pode contribuír á
presentación de contidos e competencias en CMCCT
(como de outras áreas de coñecemento), facilitando e
expandindo o acceso á datos, procedementos e técnicas
de investigación, posibilitando un intercambio máis directo
e frutífero entre comunidades científicas e propiciando a
construción conxunta do saber humano.

Competencia dixital CD

A actividade lingüística se realiza hoxe en día a través de
medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no
currículo como soportes naturais dos textos orais ou
escritos que o alumno ou alumna terá que producir,
comprender e procesar, polo que a competencia dixital se
entende como parte substancial da competencia
comunicativa.
O uso das tecnoloxías da información e comunicación debe
ter importantes repercusións na maneira na que as linguas
estranxeiras se ensinan e se aprenden, e as necesarias
innovacións neste campo han de basearse nun novo
concepto da lingua como algo que se fai e que se aprende
a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente
sábese.

Aprender a aprender CAA

O currículo axuda ó alumno ou alumna a desenvolver a
capacidade de aprender a aprender comezando por
establecer de maneira transparente e coherente os
obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer
os estudantes como falantes dunha lingua estranxeira no
uso da mesma, determinando o que precisan aprender
para acadar estes obxectivos e indicando as estratexias
que poden aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de
diverso carácter segundo as necesidades de construción
de perfil persoal de competencias é, así mesmo, o primeiro
paso para unha eficiente autonomía que perdure ao longa
da vida.

Competencias sociais e
cívicas CSC

O uso efectivo das linguas estranxeiras supón
necesariamente unha visión aberta e positiva das relacións
cos demais, visión que se materializa en actitudes de
valoración e respecto cara todas as linguas e culturas, cara
11

outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos
propios, así como a apreciación do carácter relativo dos
costumes, prácticas e ideas, circunstancia que debe
entenderse
como unha
oportunidade
única
de
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de
conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes.
Sentido de iniciativa
emprendedor CSIEE

O enfoque orientado á acción adoptado no currículo se
centra no alumnado, que é quen aprende, constrúe as súas
competencias e as emprega, tanto para levar a cabo as
tarefas de aprendizaxe na aula como as que demanda a
comunicación real. Polo tanto, a materia de lingua
estranxeira contribúe decisivamente ao desenvolvemento
do sentido da iniciativa, en especial polo que respecta ás
actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas
que, dende a súa mesma planificación, o alumno ten que
tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a través de
que canle e con que medios, en que circunstancias e
dependendo de que expectativas e reaccións dos
interlocutores ou correspondentes, todo elo co fin de
cumprir co propósito comunicativo que persegue co maior
grao posible de éxito.
A elección e aplicación consciente das estratexias de
comunicación, de organización do discurso, do control
sobre a súa execución e de reparación do mesmo,
preparan ao alumnado para asumir as súas
responsabilidades, encontrar seguridade nas propias
capacidades, reforzar a súa identidade e regular o seu
comportamento.
A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas
e a capacidade de asumir riscos, xunto coa xestión
adecuada da interacción e o estímulo que supón
comunicarse noutra linguas para enfrontar novos retos ou
resolver problemas en escenarios complexos, son
fundamentais
no
desenvolvemento
do
espírito
emprendedor.
As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo
de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional e o
currículo pretende fomentar o espírito emprendedor como
actitude na vida incorporando actividades concretas nas
que o alumnado aprende a ser cívico, creativo e
comprometido tamén neses contextos.

Conciencia e expresións
culturais CCEC

As competencias sociais e cívicas e a conciencia e
expresións culturais, tanto as circunscritas aos ámbitos
máis inmediatos como as propias de ámbitos cada vez
máis amplos de actuación, forman así, parte das
12

habilidades que comprende unha competencia intercultural
integr.ada na aprendizaxe das linguas estranxeiras

3.
CONCRECIÓN, SE É O CASO, DOS OBXECTIVOS DA MATERIA PARA
O CURSO
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de
obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un
estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os
contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan
igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción
nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e
aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que
teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Xa
que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á
comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura
desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros
idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos
en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións
entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e
sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a
dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística.
Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de
partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a
situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar
adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe
desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as
dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos
casos por prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe
rematar a súa escolarización co nivel de usuario/a competente nas dúas
linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz
de ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias
de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita
un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o
desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo
da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con
que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa
13

plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e para o éxito escolar.
Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a
aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua castelá e literatura e de
Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos similares en gran
medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que
conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente,
cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e
un traballo específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola
afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser
abordados de maneira parella, ou ben ser presentados só nunha lingua pero
traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía
nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de
aprendizaxe do alumnado. Daquela, o profesorado implicado no proceso de
ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e
literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun
currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas nas que un/unha
aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha
competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a
repetición de contidos naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera
lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía
textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente,
priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e
comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o
desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística.
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que
tamén son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural,
xa que o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos
sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade
globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual
que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación
entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición
de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para
unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do
alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo
das linguas próximas, a materna e ambientais.
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego,
cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida
base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Estas desempeñan,
logo, un papel salientable como soporte lingüístico da maioría das linguas e
para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía
científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda. Todo
isto sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o
coñecemento dos diferentes aspectos que se inclúen na civilización clásica,
berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as
súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas
posteriores e seguen a ter hoxe en día. Por tanto, é esencial a incorporación
das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión
lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.
Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o
logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o
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profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha
metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos
plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística
e o contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os
departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar
o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos
que están na base das actividades lingüísticas. A finalidade é construír en cada
centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de
linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática,
lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, achegan as ferramentas e os
coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en
calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses
coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por
unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen
instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e,
posteriormente, ao longo da vida.
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o
galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a
comprensión e a interpretación de textos significativos, favorece o
coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade
crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade,
á imaxinación, á descuberta das outras persoas e ao coñecemento doutras
épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca
experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o
coñecemento de si mesmos/as.
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de
contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha competencia comunicativa
que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman
e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos
de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan
e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas
opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da
lectura crítica de obras literarias.
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4.

CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS:
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, COMPETENCIAS CLAVE E
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
4.1 PRIMEIRO DE ESO
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 1º de ESO

UNIDADE

0-6

0-6

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
BLOQUE 1-COMPRENSIÓN
DE TEXTOS ORAIS

TEMPORALIZACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
T1

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

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

B1.2. Usar estratexias básicas 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

B1.2. Usar estratexias básicas 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.

X

T2

X

T3

X

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

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

COMPETENCIAS CLAVE

 CCL
 CD

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN *

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Probas específicas

 CAA
 CCEC

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.
SLEB1.2 Segue instrucións e consignas
de aula.

X

X

X

O grao de dificultade será progresivo
e contextualizado durante o curso.

 CCL

Observación directa na aula.

 CAA

Intercambios orais

 CCEC

Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas
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cando) que dan lugar a inferencias
do significado baseadas no contexto,
e as experiencias e os coñecementos
transferidos desde as linguas que
coñece.

0-6

0-6

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

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións
específicas máis relevantes de mensaxes orais
sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións
ou indicacións, identificar persoas, obxectos e lugares
descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a cara,
gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións
habituais de comunicación, se se fala moi 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, sempre que se fale con
lentitude, articulando de forma clara e
comprensible.

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, sempre que se fale con
lentitude, articulando de forma clara e comprensible.

X

X

X

SLEB1.3 Comprende o sentido global e a
información máis relevante de textos
orais breves previamente traballados con
apoio visual e con necesidade de
repetición.

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

X

X

X

SLEB1.4 Comprende a información
esencial en conversas breves e moi
sinxelas nas que participa e que foron
previamente traballadas.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.
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Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas.

BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE TEXTOS
ORAIS

0-6

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.

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

X

X

X

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

 CCL

Observación directa na aula.

 CD

Intercambios orais

 CAA

Uso do francés como lingua
vehicular na aula

 CCEC

Probas específicas.

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

0-6

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

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida
diaria e do tempo libre en situacións de comunicación
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.

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

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

SLEB2.2.
X

X

X

O error será integrado como elemento de
aprendizaxe
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

X

X

X

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o
suficiente e facéndose entender en
situacións moi habituais relacionadas con
necesidades inmediatas nas que pide e
se dá información sobre lugares, horarios,
datas, prezos, cantidades e actividades
máis comúns para a súa idade e o seu
nivel escolar.
o grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.
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 CCL

Observación directa na aula.

 AA

Intercambios orais

 CCEC

Uso do francés como lingua
vehicular na aula

 CD

Probas específicas.

0-6

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

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e
moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto
social elemental, intercambia información moi básica,
manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas
para ir a un lugar.

SLEB2.4. Participa en conversas
informais breves e moi básicas, cara a
cara , traballadas previamente na aula.
X

X

X

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

 CCL
 CAA
 CCEC

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica
e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos,
preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns,
en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se
pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a
colaboración da persoa interlocutora para entender e
facerse entender.

0-6

X

X

X

SLEB2.5.Preséntase e dá información
básica e sinxela sobre si mesmo/a e
sobre os seus gustos, preferencias e
intereses.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
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 CAA

Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula

 CCEC

Probas específicas

 CCL

0-6

0-6

B3.1. Utilizar estratexias de lectura
(recursos 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.

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

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

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

X

X

X

SLEB3.1. Comprende sen moita
dificultade textos adaptados relativos a
temas de seu interese traballados
previamente na aula.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

X

X

X

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

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CCEC

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

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

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

X

X

X

SLEB3.3. Comprende información básica
e sinxela de correspondencia persoal
breve na que se fala de si mesmo/a
traballada previamente na aula.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.
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Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

 CCL
 CAA
 CCEC

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

0-6

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

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza
información específica en material informativo sinxelo
como menús, horarios, catálogos e listas de prezos.

X

X

X

SLEB3.4. Comprende información
esencial e localiza información específica
en material informativo sinxelo como
menús, horarios, catálogos e listas de
prezos.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

0-6

0-1

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.

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.

B4.2. Completar documentos moi
básicos nos que se solicite
información persoal.

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

SLEB4.1.
O error será integrado como elemento de
aprendizaxe.
X

X

X

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

SLEB4.2. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal moi
básica e relativa ao seus datos persoais e
intereses ou afeccións (nome, idade,

X
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 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas e cuestionarios.
Portfolio.

 CCL
 CAA
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,

enderezo, gustos, etc.).

5-6

5-6

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

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

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais,
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas
e breves, relativas a necesidades inmediatas.

X

SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas
postais, felicitacións e mensaxes en
soporte dixital moi sinxelas e breves,
relativas a necesidades inmediatas a
partir dun modelo.

 CD

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

 CCL

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra
ou expresión por outra para unha funcionalidade ou
tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.)
tanto de forma manuscrita como en formato dixital,
cunha presentación limpa e ordenada.

X

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA
LINGUA E CONSCIENCIA
INTERCULTURAL E PLURILINGÜE
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SLEB4.4. Escribe, aínda que sexa con
dificultade, correspondencia moi breve e
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo
unha palabra ou expresión por outra para
unha funcionalidade ou tarefa
determinada (felicitar, informar, preguntar,
etc.) tanto de forma manuscrita como en
formato dixital, cunha presentación limpa
e ordenada.

portfolio

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

0-6

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

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 iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras e frases.

X

X

X

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 iníciase no uso de patróns moi
básicos de ritmo, entoación e acentuación
de palabras e frases, traballados
previamente na aula.

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio
Exercicios de repetición
fonética, ritmo e entoación.

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

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

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

X

X

X

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

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

3-6

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

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.

X
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X

SLEB5.3. O profesor faralle ver as
distintas posibilidades que lle brinda a
aprendizaxe interrelacionada das distintas
linguas e guiarao/a no proceso deductivo.

 CCL
 CAA
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio.

respectivos.

5-6

0-6

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. Distinguir e levar a cabo as
funcións demandadas polo propósito
comunicativo, mediante os
expoñentes básicos das 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.

SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar
información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.)
utilizando adecuadamente as estruturas sintácticodiscursivas e o léxico necesarios, moi básicos e
traballados previamente.
SLEB5.5. 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 lingüísticos ou
culturais, e valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

X

X

X

X

SLEB5.4. Comprende e comunica o
propósito solicitado na tarefa ou ligado a
situacións de necesidade inmediata da
aula (pedir ou dar información sobre
datos persoais, felicitar, invitar, etc.).

SLEB5.5. 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 lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

B5.6. Participar en proxectos
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e
películas, etc.) nos que se utilicen
varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro,
relacionados cos elementos

24

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

*(Para a avaliación das diferentes competencias segundo os estándares ver rúbricas en documentos anexos)

4.2 SEGUNDO DE ESO
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 2º de ESO
TEMPORALIZACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
UNIDADE

0-3

0-5

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN
DE TEXTOS ORAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B.1.1. 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.

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.

B.1.2. Usar estratexias básicas 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

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.

T1

X

T2

T3

X

X

X
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X

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

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

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, utilizando os medios necesarios
para a súa realización
(

 CCL

 CAA
 CCEC
 CD

 CAA
 CCEC
 CD

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN *

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

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.

0-6

0-6

modelos previos, dicionarios, consultas
en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

B.1.3. 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 moi amodo
e con moita claridade.

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a
información máis salientable de textos orais
procedentes de medios audiovisuais ou de
internet, breves como instrucións 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.

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

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

X

X

X

X
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X

X

SLEB1.3. Comprende o sentido global
e a información máis salientable de
textos orais procedentes de medios
audiovisuais ou de internet, breves
como instrucións 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, utilizando os medios necesarios
para a súa realización ( modelos
previos, dicionarios, consultas en
internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

SLEB1.4. Comprende a información
esencial en conversas breves e moi
sinxelas nas que participa, que traten
sobre temas familiares 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, utilizando os medios
necesarios para a súa realización

 CCL

 CAA
 CCEC
 CD

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas.

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas.

(modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.
BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE
TEXTOS ORAIS

0-6

0-6

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.

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

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

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
facerse entender, e fai 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.

X

X

X
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X

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

 CSIEE

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 facerse entender, e fai 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,
utilizando os medios necesarios para a
súa realización
( modelos
previos, dicionarios, consultas en
internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CCL
 CAA
 CCEC
 CD

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

3-6

2-6

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible
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.

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

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.

SLEB2.4. 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.

X

X

X
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X

X

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o
suficiente e facéndose entender en
situacións moi habituais relacionadas
coa xestión e transaccións moi
sinxelas relativas a necesidades
inmediatas, nas que pide e dá
información sobre lugares, horarios,
datas, prezos, cantidades e actividades
máis comúns para a súa idade e o seu
nivel escolar, utilizando os medios
necesarios para a súa realización
( modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

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.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CAA
 CCEC
 CD

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

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.

2-6

X

X

X

X

X

X

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, utilizando os medios
necesarios para a súa realización
( modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

SLEB3.1. Comprende con axuda
textos adaptados relativos a temas do
seu interese.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas,
prohibicións e consignas básicas e
predicibles, referidas a necesidades
inmediatas, de estrutura moi sinxela,

 CCL

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

1-6

0-6

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.

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

B3.2. Seguir instrucións e consignas
básicas, e comprender avisos,
obrigas e prohibicións moi sinxelas e
predicibles
e
traballadas
previamente,
referidas
a

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

X

X
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X

 CD
 CAA
 CSIEE

 CAA
 CCEC

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión

1-6

2-6

necesidades
inmediatas,
de
estrutura moi sinxela e con apoio
visual.

visual.

sempre que conten con apoio visual.
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

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.

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.

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, utilizando os medios
necesarios para a súa realización (
modelos previos, dicionarios, consultas
en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

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

SLEB3.4. 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.

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, utilizando os
medios necesarios para a súa
realización
( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

X

X

X

X
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X

X

escrita de textos
Probas específicas

 CAA
 CCEC

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

BLOQUE 4-PRODUCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

0-6

0-3

4-6

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.

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

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.

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal moi básica e relativa aos
seus datos persoais, aos seus intereses ou ás
súas afeccións.

X

X

X

X

SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións,
tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas,
tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital moi
sinxelas e breves, relativos a actividades
presentes e a necesidades inmediatas.

X
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X

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.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL
 CD
 CAA
 CSIEE

SLEB4.2. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal moi
básica e relativa aos seus datos
persoais, aos seus intereses ou ás
súas afeccións, utilizando os medios
necesarios para a súa realización (
modelos previos, dicionarios, consultas
en internet, etc.).

 CCL

SLEB4.3. Escribe avisos, notas,
instrucións, tarxetas postais,
felicitacións, bandas deseñadas, tiras
cómicas e mensaxes en soporte dixital
moi sinxelas e breves, relativos a
actividades presentes e a necesidades
inmediatas, utilizando os medios
necesarios para a súa realización
( modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado

 CCL

 CAA
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio.

 CD

 CAA
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

durante o curso.

5-6

B4.4. Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos,
cunha finalidade 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.

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.

X

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,
utilizando os medios necesarios para a
súa realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).

 CCL

 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de
fonemas básicos, produce con
suficiente intelixibilidade léxico e
estruturas moi básicas.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

Observación directa

 CD

Fichas, cuestionarios,
portfolio

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento
do
proceso
comunicativo oral e escrito (saúdos,
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto
polas diferenzas que poidan existir en

 CCL

Observación directa

 CAA
 CCEC

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA
LINGUA E CONSCIENCIA
INTERCULTURAL E
PLURILINGÜE

0-6

0-6

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

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.

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

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

X

X

X

X
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X

X

 CAA
 CCEC

 CD
 CAA
 CCEC

Probas específicas

Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

horarios, etc.

3-6

2-6

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

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.

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.

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
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias
que posúe como persoa plurilingüe.

B5.5.

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de

Participar

en

proxectos

aspectos culturais como hábitos,
horarios, etc.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

X

X

X
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X

X

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, utilizando os medios
necesarios para a súa realización (
modelos previos, dicionarios, consultas
en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CCEC

Fichas, cuestionarios,
portfolio

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
lingüísticos ou culturais, e valora as
competencias que posúe como persoa
plurilingüe, utilizando os medios
necesarios para a súa realización
( modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

Observación directa

 CCEC

Fichas, cuestionarios,
portfolio

SLEB5.5. Comprende e comunica o
propósito solicitado na tarefa ou ligado

 CCL

Observación directa

 CD
 CAA

 CD
 CAA

 CAA

Observación directa
Probas específicas

Probas específicas

2-6

(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.

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.

X

X

a situacións de necesidade inmediata
da aula (pedir ou dar información sobre
datos persoais, felicitar, invitar, etc.)
utilizando o máis adecuadamente
posible as estruturas sintácticodiscursivas e o léxico necesarios, moi
básicos e traballados previamente.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

X

 CCEC

Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

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.
*( Para a avaliación das diferentes competencias segundo os estándares ver rúbricas en documentos anexos)

4.3 TERCEIRO DE ESO
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 3º de ESO

UNIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
BLOQUE 1-COMPRENSIÓN
DE TEXTOS ORAIS

0-6

B1.1. Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para a

TEMPORALIZACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no
seu proceso de compresión, axustándoo ás
necesidades da tarefa (de comprensión global,

T1

X

T2

X

T3

X

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

 CCL
 CAA

34

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN *

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua

comprensión do sentido xeral, os
puntos principais ou a información
máis importante do texto.

lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso:
saca conclusións sobre a actitude do falante e
sobre o contido baseándose na entoación e na
velocidade da fala; deduce intencións a partir do
volume da voz do falante; fai anticipacións do que
segue (palabra, frase, resposta, etc.), e infire o
que non se comprende e o que non se coñece
mediante os propios coñecementos e as
experiencias noutras linguas.

SLEB1.1. Nas actividades de aula,
persevera no seu proceso de compresión,
axustándoo ás necesidades da tarefa (de
comprensión global, lectiva ou detallada),
saca conclusións sobre a actitude do
falante e sobre o contido baseándose na
entoación e na velocidade da fala;
deduce intencións a partir do volume da
voz do falante; fai anticipacións do que
segue (palabra, frase, resposta, etc.),

 CSC
 CCEC

vehicular na aula
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

3-6

B1.2. Identificar o sentido xeral, os
puntos principais e a información
máis importante en textos orais
breves
e ben estruturados,
transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a
velocidade lenta, nun rexistro formal,
informal ou neutro, e que versen
sobre asuntos habituais en
situacións cotiás ou sobre aspectos
concretos de temas xerais ou do
propio campo de interese nos
ámbitos persoal, público e educativo,
sempre que as condicións acústicas
non distorsionen a mensaxe e se
poida volver escoitar o dito.

SLEB1.2. Capta a información máis importante de
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de maneira lenta e clara,
sempre que as condicións acústicas sexan boas e
o son non estea distorsionado.

B1.3. Comprender instrucións moi
básicas pronunciadas lenta e
claramente, e seguir indicacións

SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se
lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas,

SLEB1.2. Capta a información máis
importante de indicacións, anuncios,
mensaxes e comunicados breves e
articulados de maneira lenta e clara aínda
que sexa con algunha dificultade e
necesidade de repeticións.
X

X

X

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

SLEB1.3. Entende os puntos principais
do que se lle di en transaccións e
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 CCL

 CCL
 CAA

Observación directa na aula.

sinxelas e breves.

albergues, restaurantes, espazos de lecer ou
centros docentes) nas que se utilicen frases feitas
e estruturas sinxelas e previamente traballadas
sobre datos persoais, horarios, prezos, números e
preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con
lentitude e boa articulación.

X

X

xestións cotiás e estruturadas (por
exemplo, en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer ou centros
de estudos) aínda que precise apoio
visual e repeticións. Pode empregar para
elo toda axuda que necesite empregando
dicionarios ou preparando o vocabulario
previamente.

 CSC
 CCEC
 CD

Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas.

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

B1.4. Comprender transaccións moi
básicas de bens e servizos
elementais
na
vida
cotiá,
transmitidas de viva voz ou por
medios técnicos, e moi ben
articuladas e lentamente, sempre
que as condicións acústicas sexan
boas e se se poden escoitar máis
dunha vez.

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal
na que participa, descricións, narracións e
opinións formulados en termos sinxelos sobre
asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos
xerais de temas do seu interese, cando se lle fala
con claridade, amodo e directamente, e se a
persoa interlocutora está disposta a repetir ou
reformular o dito.

X

X

X

SLEB1.4. Comprende, nunha conversa
informal na que participa, descricións,
narracións e opinións formulados en
termos sinxelos sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre aspectos xerais de
temas do seu interese, cando se lle fala
con claridade, amodo e directamente, e
se a persoa interlocutora está disposta a
repetir ou reformular o dito.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

3-6

B1.5. Comprender o sentido xeral e a
información específica predicible de
conversas básicas sobre temas
cotiáns que se desenvolvan na súa
presenza, nas que se describan, de
xeito moi breve e sinxelo, persoas,

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.

X
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X

SLEB1.5. Comprende, nunha conversa
formal na que participa (por exemplo, nun
centro de estudos), preguntas sinxelas
sobre asuntos persoais ou educativos
(datos persoais, intereses, preferencias e

 CCL
 CAA
 CSC
 CSIEE
 CCEC

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula

lugares e obxectos, e se narren
acontecementos elementais, sempre
que poida solicitar que se repita o
dito.

gustos persoais, etc.), sempre que poida
pedir que se lle repita, aclare ou elabore
algo do que se lle dixo aínda que precise
apoio visual, xestos ou repeticións.

Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

3-6

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

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de
programas de televisión e de presentacións 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 constitúen grande parte da
mensaxe.

X

X

SLEB1.6. Identifica as ideas principais de
programas de televisión e de
presentacións 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 constitúen grande parte da
mensaxe.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas.

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

B1.7. Comprender a información
esencial de pasaxes curtas gravadas,
que conteñan conversas, narracións
e/ou descricións predicibles, e de
presentacións moi sinxelas emitidas
con estruturas e léxico moi básico, e o
apoio de imaxes moi redundantes, que
traten sobre asuntos da vida cotiá e de
necesidade inmediata, previamente
traballados, e que estean pronunciadas

Observación directa na aula.
X

X
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X

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

con lentitude e claridade, aínda que
sexa necesario escoitalas máis dunha
vez.
BLOQUE
2-PRODUCIÓN
TEXTOS ORAIS

DE

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

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas,
seguindo un guión escrito, sobre aspectos
concretos de temas xerais ou relacionados con
aspectos básicos dos seus estudos, e responde a
preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o
contido destas se se articulan clara e lentamente.

X

X

X

0-6

SLEB2.1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión escrito,
sobre aspectos concretos de temas
xerais ou relacionados con aspectos
básicos dos seus estudos, e responde a
preguntas breves e sinxelas de oíntes
sobre o contido destas se se articulan
clara e lentamente aínda que precise
pausas, linguaxe xestual ou repeticións.
Podendo empregar todos os medios ao
seu alcance para acadar os obxectivos.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CSIEE
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

B2.2. Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para
producir textos orais monolóxicos ou
dialóxicos breves e de estrutura moi
simple e clara, utilizando, entre
outros, procedementos como a
adaptación da mensaxe aos
recursos dos que se dispón, ou a
reformulación ou explicación de
elementos.

SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente 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 lle repita ou
repetir o dito.

X

X

38

X

SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia
suficiente 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 lle
repita ou repetir o dito. Integrado o erro

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
 CSIEE

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

como elemento de aprendizaxe e
empregando todos os medios ao seu
alcance.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

3-6

3-6

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible
información sobre transaccións e
xestións cotiás moi elementais,
usando un repertorio básico de
palabras
e
frases
simples
memorizadas,
e
facéndose
comprender aínda que a persoa
interlocutora necesite que se repita
ou repetir o dito.

SLEB2.3. Participa en conversas informais
breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros
medios técnicos, nas que establece contacto
social, se intercambia información e se expresan
opinións de xeito sinxelo e breve, se fan
invitacións e ofrecementos, se piden e se ofrecen
cousas, se piden e se dan indicacións ou
instrucións, ou se discuten os pasos que hai que
seguir para realizar unha actividade conxunta,
expresando o acordo ou o desacordo de xeito moi
básico.

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

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

X

X

SLEB2.3. Participa en conversas
informais breves, cara a cara nas que se
intercambia información e se expresan
opinións aínda que teña dificultades e
utilice para comprender e facerse
comprender todos os medios ao seu
alcance.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

 CSIEE

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

X

X

SLEB2.4. Desenvólvese de maneira
simple nunha conversa formal ou
entrevista achegando a información
necesaria, expresando de maneira
sinxela as súas opinións sobre temas
habituais, e reaccionando de forma
simple ante comentarios formulados de
maneira lenta e clara, sempre que poida
pedir que se lle repitan os puntos clave se
o necesita
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.
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 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

B2.5. Dar información sobre datos
básicos persoais, expectativas ou
gustos, utilizando un repertorio moi
básico de expresións memorizadas
sinxelas e habituais sobre estes datos,
sempre que poida pedir confirmación
da comprensión á persoa interlocutora
ou que se lle repita o dito.
BLOQUE 3-COMPRENSIÓN
TEXTOS ESCRITOS

0-6

0-6

X

X

X

DE

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

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles
importantes de textos xornalísticos moi 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 gran
parte da mensaxe.

B3.2. Seguir instrucións e consignas
básicas e comprender avisos,
obrigas e prohibicións moi básicas e
predicibles, traballadas previamente,
referidas a necesidades inmediatas,
de estrutura moi sinxela e con apoio

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

X

X

X

X
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X

X

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e
algúns detalles importantes de textos
xornalísticos moi 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 gran parte da
mensaxe.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

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

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

visual.

docente).

normas de seguridade básicas podendo
usar distintos medios ao seu alcance e
integrando o erro no proceso da
aprendizaxe.
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

3-6

3-6

0-6

B3.3.
Comprender
información
relevante e previsible en textos
informativos ou narrativos breves,
moi sinxelos e ben estruturados,
relativos a esxperiencias e a
coñecementos propios da súa idade.

B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos
máis relevantes e a información
importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte dixital, breves
e ben estruturados, escritos nun
rexistro neutro ou informal, que traten
de asuntos habituais en situacións
cotiás, de aspectos concretos de temas
de interese persoal ou educativo, e que
conteñan estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.

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 opinións sobre
temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

X

X

SLEB3.3. Comprende correspondencia
persoal sinxela en calquera formato na
que se fala de si mesmo/a; se describen
persoas, obxectos, lugares e actividades;

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

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).

X

X

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

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específica.

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

SLEB3.5.

Entende

información

específica

SLEB3.5. Entende información específica
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 CCL

Observación directa

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 seccións difíciles.

X

X

X

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 e poida utilizar os medios ao seu
alcance.

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

BLOQUE
4-PRODUCIÓN
TEXTOS ESCRITOS

3-6

0-6

DE

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.

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve
na que se establece e mantén o contacto social
(por exemplo, con amigos/as noutros países), na
que se intercambia información, se describen en
termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais, e se fan e se aceptan
ofrecementos e suxestións (por exemplo,
cancelación, confirmación ou modificación dunha
invitación ou duns plans).

B4.2. Completar documentos moi
básicos nos que se solicite
información persoal.

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal básica e relativa aos seus
intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para
asociarse a un club internacional de xente nova).

SLEB4.1 utilizando os medios necesarios
para a súa realización (modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.)

X
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X

X

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

X

X

SLEB4.2. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal básica e
relativa aos seus intereses ou ás súas
afeccións,utilizando os medios ao seu

 CCL
 CAA

Observación directa
Probas específicas

 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio.

alcance.

0-6

5-6

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 sinxelos e básicos, actuando,
de ser o caso, como mediación
lingüística (adecuada ao seu nivel
escolar) e cun formato preestablecido,
en soporte tanto impreso como dixital,
amosando interese pola presentación
limpa e ordenada do texto.

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes
instantáneas, chats, etc.), onde 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.

X

X

X

SLEB4.3. utilizando os medios necesarios
para a súa realización (modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi
básica e breve, dirixida a institucións públicas ou
privadas, ou a entidades comerciais,
fundamentalmente para solicitar información,
respectando as convencións formais e as normas
de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai
unha presentación do texto limpa e ordenada.

X

SLEB4.4. utilizando os medios necesarios
para a súa realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc)

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA
LINGUA E CONSCIENCIA
INTERCULTURAL E
PLURILINGÜE
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Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio.

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

0-6

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

SLEB5.1. 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.

X

X

X

SLEB5.1. Produce con suficiente
intelixibilidade léxico e estruturas moi
básicas, e trazos fonéticos que distinguen
fonemas e persevera no uso de patróns
moi básicos de ritmo, entoación e
acentuación de palabras e frases.
Utilizando axuda se é necesario.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio
Exercicios de repetición
fonética, ritmo e entoación.

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

0-6

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

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións
orais e escritas básicas propias da lingua
estranxeira no desenvolvemento do proceso
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas,
fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e
amosa respecto polas diferenzas culturais que
poidan existir.

X

X

X

Utiliza adecuadamente as convencións
orais e escritas básicas propias da lingua
estranxeira no desenvolvemento do
proceso comunicativo oral he escrito .), e
amosa respecto polas diferenzas culturais
que poidan existir.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

 CD

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

5-6

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

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.

X
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SLEB5.3. O profesor faralle ver as
distintas posibilidades que lle brinda a
aprendizaxe interrelacionada das distintas
linguas e guiarao/a no proceso deductivo.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

5-6

0-6

B5.4. Producir textos e inferir o
significado probable de palabras ou
frases 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 das 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 na
clase previamente

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
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias
que posúe como persoa plurilingüe.

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.

X

X

X

X

SLEB5.4. Participa en proxectos nos que
se utilizan varias linguas e relacionados
cos elementos transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe

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).
O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.
X

X

X

*( Para a avaliación das diferentes competencias segundo os estándares ver rúbricas en documentos anexos)
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 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

 CD
 CSIEE

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

4.4 CUARTO DE ESO
SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 4º de ESO
TEMPORALIZACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
UNIDADE

0-6

0-6

BLOQUE 1-COMPRENSIÓN
DE TEXTOS ORAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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.

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.

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.

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.

T1

X

X
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T2

X

X

T3

X

X

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

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.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

SLEB1.2. Capta os puntos principais
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. e coas repeticións
necesarias.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN *

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

3-4

4-6

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.

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou
nunha entrevista na que participa (por exemplo,
nun centro docente), preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos (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.

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
repetirou reformular o dito.

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.

X

X
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X

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa
formal ou nunha entrevista na que
participa (por exemplo, nun centro
docente), preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos (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, e utilizando os medios
necesarios para a súa realización
( modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).

 CCL

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 e utilizando os medios
necesarios para a súa realización (
modelos previos, dicionarios, consultas
en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

4-6

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.

SLEB1.5. 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
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.

0-6

X

X

X

X

X

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 o dito.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

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.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

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

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

BLOQUE 2-PRODUCIÓN DE
TEXTOS ORAIS

0-6

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

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.

X

48

X

X

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

mensaxe.

3-6

4-6

breves e sinxelas de oíntes sobre o
contido destas, integrando o error
como parte da aprendizaxe e coas
repeticións necesarias.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

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.

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.

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.

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.

X

X
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X

X

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
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso..

 CCL

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, integrando o
error como parte da aprendizaxe.
O grao de dificultade será

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

progresivo
e
durante o curso.

5-6

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 xustificar
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.

SLEB2.4. 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.

X

X

X
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X

contextualizado

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,
e utilizando os medios necesarios para
a súa realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa na aula.
Intercambios orais
Uso do francés como lingua
vehicular na aula
Probas específicas

BLOQUE 3-COMPRENSIÓN
TEXTOS ESCRITOS

0-6

6

0-6

DE

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 palabrase
expresións non coñecidas.

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.

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

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

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.

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.

X

X

X

X

X
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X

X

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.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.
SLEB3.2. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais breves e
sinxelas de funcionamento e manexo
de aparellos de uso cotián, así como
instrucións claras para a realización de
actividades e normas de seguridade
básicas, e utilizando os medios
necesarios para a súa realización
( modelos previos, dicionarios,
consultas en internet, etc.).
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, e
utilizando os medios necesarios para a
súa realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

3-4

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
usocomún.

X

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.

5-6

BLOQUE
4-PRODUCIÓN
TEXTOS ESCRITOS

0-6

SLEB3.4. Entende o esencial de 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).

X

SLEB3.4. Entende o esencial de
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), e
utilizando os medios necesarios para a
súa realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).

 CCL

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, e utilizando os
medios necesarios para a súa
realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).

 CCL

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

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

Observación directa
Lectura comprensiva de
textos
Exercicios de comprensión
escrita de textos
Probas específicas

DE

B4.1. Aplicar estratexias básicas para
producir textos (elección da persoa
destinataria, finalidade do escrito,
planificación, redacción do borrador,

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

52

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

0-3

1-6

revisión do texto e versión final), a
partir de modelos ben estruturados e
traballados previamente.

persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por exemplo,
cancelación, confirmación ou modificación dunha
invitación ou duns plans) e se expresan opinións
de xeito sinxelo.

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

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).

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

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.

X

X

X

X

X

X
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X

en
termos
sinxelos
sucesos
importantes e experiencias persoais,
de dan instrucións e se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por
exemplo, cancelación, confirmación ou
modificación dunha invitación ou duns
plans).
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.
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), e utilizando os
medios necesarios para a súa
realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).

 CCL

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, e utilizando os
medios necesarios para a súa
realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

 CD

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

5-6

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.

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica
e breve, dirixida a institucións públicas ou
privadas
ou
entidades
comerciais,
fundamentalmente para solicitar información,
respectando as convencións formais e as normas
de cortesía básicas deste tipo de textos, cunha
presentación limpa e ordenada.

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.

X

X

X

X

SLEB4.4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou privadas ou
entidades comerciais,
fundamentalmente para solicitar
información, respectando as
convencións formais e as normas de
cortesía básicas deste tipo de textos,
cunha presentación limpa e ordenada,
e utilizando os medios necesarios para
a súa realización ( modelos previos,
dicionarios, consultas en internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

 CD

O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

BLOQUE 5-COÑECEMENTO DA
LINGUA E CONSCIENCIA
INTERCULTURAL E
PLURILINGÜE

B5.1. Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación de

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas
básicas intelixibles no oral e na escrita,

54

 CCL
 CD

Observación directa
Probas específicas

0-6

0-6

5-6

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.

que
distinguen
fonemas
(nasalización,
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación
e acentuación de palabras e frases.

B5.2. Recoñecer e utilizar as
convencións ortográficas básicas,
tipográficas e de puntuación, así
como abreviaturas e símbolos de
uso común, e os seus significados
asociados, con corrección suficiente
para o seu nivel escolar.

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 que
poidan existir.

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

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.

X

X

X

X

X

X

X
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e trazos fonéticos que distinguen
fonemas (nasalización, sonorización,
etc.), e utiliza con eficacia
comunicativa patróns básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras e
frases, integrando o error como parte
do proceso de aprendizaxe.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CAA

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 que
poidan existir, integrando o error como
parte do proceso de aprendizaxe.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

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, utilizando os medios
necesarios para a súa realización (
modelos previos, dicionarios, consultas
en internet, etc.).

 CCL

 CCEC

 CAA
 CSC
 CCEC

Fichas, cuestionarios,
portfolio

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

 CD

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

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.

3-6

1-6

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.

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
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias
que posúe como persoa plurilingüe.

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.

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.

X

X

X

56

X

X

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.
O grao de dificultade será
progresivo
e
contextualizado
durante o curso.

 CCL

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,
utilizando os medios necesarios para a
súa realización
( modelos
previos, dicionarios, consultas en
internet, etc.).
O grao de dificultade será
progresivo e contextualizado
durante o curso.

 CCL

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

 CD
 CSIEE

 CAA
 CSC
 CCEC

Observación directa
Probas específicas
Fichas, cuestionarios,
portfolio

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.

X

X

X

*( Para a avaliación das diferentes competencias segundo os estándares ver rúbricas en documentos anexos)
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O grao de dificultade será progresivo e
contextualizado durante o curso.

5.

CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS

A inclusión deste punto na programación, non ten outro valor que o dunha serie de
recomendacións metodolóxicas para o ensino de linguas estranxeiras.
Non se pretende presentar unha metodoloxía en especial como a única acertada
posto que todas en xeral tenden a optimizar os procesos de aprendizaxe, resultado
esperado nos procesos de ensino.
Investigadores, teóricos e docentes están de acordo en sinalar algunhas das
características que fan que certas prácticas pedagóxicas sexan máis acertadas que
outras para facilitar a aprendizaxe da lingua estranxeira. A partir da experiencia
destes profesionais, concluímos que as metodoloxías para traballar con nenos e
adolescentes son mais efectivas se presentan as seguintes características:
-

Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os
novos contidos a través de actividades de adquisición, repaso e reforzo.

-

Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co
obxectivo de crear interese e motivación.

-

Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de
razoamento e as iniciativas persoais.

-

Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación.

-

Proporcionar

os

medios

necesarios

para

acadar

unha

atención

individualizada, desenvolvendo as medidas de reforzo, agrupamento e
adaptacións curriculares que sexan precisas.
-

Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter
formativo.

-

Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha
iniciativa investigadora.

-

Potenciar a lectura e a busca de información e tratamento da información
como fonte de coñecemento e entretemento.

-

Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a
aprendizaxe de forma autónoma.

-

Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo
individual e o cooperativo.

-

Potenciar a aprendizaxe por proxectos.

-

Facer un uso habitual das TIC.

-

Recalcar o papel facilitador do profesorado.
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6.

MATERIAIS E RECURSOS

Libros de texto

1º ESO: “Parachute 1” libro do alumnado + caderno de
exercicios. Editorial Santillana Français.
2º ESO: “Parachute 2” libro do alumnado + caderno de
exercicios. Editorial Santillana Français.
3º ESO: “Parachute 3” libro do alumnado + caderno de
exercicios. Editorial Santillana Français.
4º ESO: “Parachute 4” libro do alumnado + caderno de
exercicios. Editorial Santillana Français.

Material complementario






Material dixital/informático







Recursos dixitais adicionais dos métodos.
Dicionarios de francés na aula ou na biblioteca.
Películas ou documentais, pequenas curtas didácticas
en versión orixinal en préstamo na biblioteca escolar ou
na aula de francés. Recursos atopados na rede.
Lecturas adaptadas e banda deseñada en francés en
préstamo na biblioteca escolar ou na aula.

A aula de francés está dotada con conexión a internet
por cable e wifi a través da rede corporativa da
Consellería de Educación.
Un canon e un ordenador.
Un encerado dixital (proporcionado no seu momento
pola editorial “Santillana Educación SL” .
Aula Virtual da web do Centro.
Blogs

7.
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
DO ALUMNADO.
7.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os instrumentos de avaliación empregados polo docente concrétanse en
actividades a realizar polos alumnos: resposta a preguntas, presentación orais,
resolución de exercicios, buscas de información, debates, etc. Tales
actividades serán valoradas atendendo aos seguintes criterios xenéricos:


Corrección: significa que a actividade se ocupa do seu asunto e non de
outro (adecuación); que na elaboración da actividade hai coherencia
(non contradicións), claridade (as explicacións son intelixibles) e
distinción (os conceptos empregados están definidos).
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Completude: significa que a actividade é desenvolvida esgotando, na
medida do posible, o asunto do que trata. A completude maniféstase no
emprego de tódolos conceptos relacionados co asunto.
Presentación: significa que o resultado final da actividade ten calidade
estilística. A boa presentación maniféstase no coidado do material
impreso, da ortografía e a dicción.
Autonomía: significa que a actividade é realizada por un mesmo. A
autonomía maniféstase no uso dunha linguaxe propia, na reflexión
sincera e no emprego de exemplos orixinais.
Adicación: significa que o alumno tentou superar as súas dificultades
sen escatimar tempo e esforzo para que o resultado fose satisfactorio.
Pertinencia: significa que as intervencións van dirixidas a realizar as
actividades e non a obstaculizalas.
Respecto: significa que a palabra dos outros compañeiros e do profesor
é escoitada de forma activa, e que a súa postura é valorada.
Colaboración: significa que nas actividades de grupo se traballa para
conseguir un resultado colectivo e non só individual.

7.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O docente decidirá para cada actividade cales son os criterios relevantes a
ter en conta. Por exemplo nunha exposición oral son relevantes a corrección,
completude, presentación e autonomía. Nunha busca de información en grupo, en
cambio, a colaboración e o respecto poden ser tamén relevantes, namentres poden
non selo a completude e a presentación. Unha vez determinados os criterios
relevantes o docente poderá empregar a seguinte rúbrica xenérica para a
cualificación das actividades:
CUALIFICACIÓN
SIGNIFICADO
MM
Moi mal: a actividade non foi
realizada ou foino de modo que non
satisfai ningún criterio de cualificación
relevante.
M
Mal: a actividade foi realizada de
modo que satisfai de modo
insuficiente
os
criterios
de
cualificación relevantes.
R
Regular: a actividade foi realizada de
modo que satisfai de modo suficiente
os
criterios
de
cualificación
relevantes.
B
Ben: a actividade foi realizada de
modo que satisfai de modo notable
os
criterios
de
cualificación
relevantes.
MB
Moi ben: a actividade foi realizada de
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VALOR DA NOTA
0%

25%

50%

75%

100%

modo que satisfai de modo excelente
os
criterios
de
cualificación
relevantes.
Os catro derradeiros criterios do listado –adicación, pertinencia, respecto e
colaboración- non se refiren ó contido das actividades, senón á actitude que as
favorece. A ponderación destes criterios actitudinais consistirá na adición de
decimais para o redondeo da cualificación da avaliación acadando o enteiro
superior (por exemplo, un alumno que ten un 6.3 como resultado da avaliación
sumativa, poderá acadar un 7 en función de se foi cualificado positivamente
atendendo a estes criterios).
A cualificación de cada avaliación será a suma da cualificación das probas
formais (ata X puntos) e da cualificación das actividades diarias recollidas no
caderno, en documentos separados e en intervencións orais (ata Y puntos). Por
tanto a avaliación sumativa final consistirá nun X0% en probas formais e nun Y0%
en traballo diario.
O docente decidirá, na súa programación de aula, se os instrumentos de
avaliación asociados a cada estándar de aprendizaxe son empregados dentro
dunha proba formal ou dunha actividade de traballo diario.
Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das
avaliacións parciais, acadando o enteiro superior ou inferior por redondeo en
función de se se acadan as 5 décimas ou non respectivamente. O docente poderá
valorar os criterios actitudinais de modo que a súa cualificación permita o redondeo
da cualificación de avaliación no enteiro superior, tal como se especificou máis
arriba. De modo extraordinario, un alumno poderá acadar unha cualificación
superior á media aritmética correspondente cando a súa progresión durante o curso
sexa tan intensa que acade un grao de aprendizaxe dos estándares moi superior ao
realizado nas primeiras avaliacións.
A avaliación dos diferentes estándares concretararase nunha cualificación
numérica que se realizará seguindo a táboa que aparece a continuación:
NOTA
AVALIACIÓN

0 a 10
puntos

ACTITUDE CARA A
LINGUA E
COMPORTAMENTO
CÍVICO

ACTIVIDADES E
TAREFAS

PROBAS
ESPECÍFICAS

(dixitais ou
tradicionais) 40%

50%

10%

Media aritmética dos
traballos realizados
x 0,4

Media aritmética dos
traballos realizados
x 0,5

0 a 1 punto

0 a 4puntos

0 a 5 puntos
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 Trae o material
 Actitude cara a
lingua
 Asistencia
regular
e puntualidade
 Puntualidade na
entrega de tarefas
 Respecta os
compañeiros e as
compañeiras e o
profesorado
 Coida o material e a
aula
 Grao de motivación

ESO
BACH.

Máximo
10
puntos

Máximo 1 punto

10% nota da

 Realización dos
exercicios do libro e
do caderno de
exercicios do método
 Caderno do
alumno/alumna
 Exposicións orais en
formato dixital ou
tradicional
 Exposicións escritas
en formato dixital ou
tradicional
 Lecturas de
distintos xéneros en
distintos formatos

 Probas escritas
(exames de
gramática, controis
de verbos,
comprensión de
textos, etc).
 Probas orais
(representacións,
diálogos, exercicios
de escoita, etc).

Maior de 3/10 para
facer a media
ponderada.

Maior de 3/10
para facer a
media ponderada.

Máximo 4 puntos

Máximo 5 puntos

Se nunha avaliación non hai probas
específicas, a porcentaxe de actividades e
tarefas será un 90% da nota da avaliación.

avaliación

Nota: Para a avaliación da CL (competencia lingüística) teránse en conta as catro destrezas:
CO: Comprensión oral.
PO: Produción oral.
CE: Comprensión escrita.
PE: Produción escrita.
Avaliarase ademais destas destrezas a gramática e o vocabulario. Cada un destes aspectos
lingüísticos será valorado co mesmo peso específico na nota final. É dicir, se a cualificación é
sobre 10, cada un deles terá unha puntuación máxima de 2.

Cálculo da media aritmética:
Exemplo
Realízanse 4 tarefas na avaliación: a nota máxima é 40.
A nota acada pola alumno/alumna é de 35.
A media aritmética obtense facendo unha regra de 3:
40 ------ 10 X= 35x10 = 8,75 (media aritmética).
35 ------ X
40
Como a nota máxima neste apartado é 5, debemos multiplicar esta nota por
0,4: 8,75 x 0,4 = 3,5 no apartado de actividades e tarefas.
IMPORTANTE: Todos/as alumnos/as deberán entregar, como mínimo, un vídeo
cada trimestre. Nel expresarase en francés sobre algún aspecto xa traballado na
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clase seguindo as indicacións da profesora.
Se o/a alumno/a non pode gravarse na clase deberá falar coa profesora que lle
facilitará a posibilidade de gravarse no instituto.
Tódolos vídeos deberán ser entregados no prazo indicado. Se non se
entregan, o/a alumno/a non aprobará a materia aínda que teña superadas as
outras probas realizadas durante o trimestre.

7.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN
7.3.1 Criterios de promoción na ESO.
No DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015 no artigo 23 defínense os
críterios de promoción para a ESO
1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da
etapa, serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e
profesoras do alumno ou da alumna respectiva/a, atendendo ao logro dos
obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias
correspondentes.
A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras
esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de
aprendizaxe do alumno ou da alumna.
2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren
todas as materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como
máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis
materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e
Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.
De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha
alumna con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente
as seguintes condicións:
a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente
Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e
Matemáticas.
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación
negativa non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte,
que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a
súa evolución educativa.
c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa
propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo: (Os
alumnos e as alumnas que non superasen a avaliación pola opción escollida ou que
desexen elevar a súa cualificación final de educación secundaria obrigatoria poderán
repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, logo de solicitalo. Os alumnos e as
alumnas que superasen esta avaliación por unha opción poderán presentarse de novo á
avaliación pola outra opción se o desexan e, de non superala en primeira convocatoria,
poderán repetila en convocatorias sucesivas, logo de solicitalo. Tomarase en
consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias que o alumno ou a
alumna superen. Non será necesario que se avalíe de novo o alumnado que se presente
en segunda ou sucesivas convocatorias das materias que xa teña superadas, salvo que
desexe elevar a súa cualificación final.)

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha
alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente
Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e
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Matemáticas, cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna
poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas favorables de
recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre
que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa
propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo,
mencionado máis arriba.
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo
o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques.
No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará
Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas
poidan cursar máis materias do devandito bloque.
As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación
secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas.
3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das
materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o
equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos
programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta aos efectos de
promoción previstos nos apartados anteriores.
4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano
máis no mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha
soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda
repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer
no réxime ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove
anos de idade, feitos no ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá
repetir unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores
da etapa.
5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións
curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean
orientadas á superación das dificultades detectadas.
6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado,
orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros
docentes organizarán este plan de acordo co que estableza a consellería con
competencias en materia de educación.
7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance
o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes, a
consellería con competencias en materia de educación establecerá medidas de
reforzo educativo, con especial atención ás necesidades específicas de apoio
educativo. A aplicación personalizada das medidas revisarase periodicamente e,
en todo caso, ao finalizar o curso académico.
Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao
pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello
orientador, que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser
o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así
como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos
obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que
xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o consello orientador poderá
incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser
o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora
da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica.
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O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna.

8.
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU
COLECTIVAS QUE SE POIDAN TOMAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS
Durante as dúas primeiras semanas de clase adicarase unha ou varias sesión a
facer actividades de avaliación inicial que sirvan para comprobar en que medida
o alumnado executa as competencias necesarias para o seguimento da
programación. Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou varios
dos seguintes:
- Observación sistemática.
- Entrevista oral.
- Cuestionario.
- Análise de producións escritas.
- Proba específica.
Os estándares sobre os que versarán ditos instrumentos serán os
correspondentes ao bloque de contidos transversais –caso de habelos- ou unha
selección dos primeiros estándares de aprendizaxe a impartir na materia.
Unha vez corrixidas as actividades de avaliación inicial atendendo aos criterios
de cualificación, o docente contará cunha referencia para adecuar o nivel de
esixencia dos estándares de aprendizaxe e as orientacións metodolóxicas ao
nivel de competencias rexistradas no alumnado. Así mesmo contará coa
información pertinente para, unha vez contrastada cos outros membros da xunta
de avaliación inicial, decidir que medidas ordinarias ou extraordinarias de
atención á diversidade deberá aplicar.

9.
ORGANIZACIÓN
DAS
ACTIVIDADES
DE
SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

a) Alumnado coa materia 2ªLEF pendente matriculado na materia.
Este alumnado se aproba a 1ª avaliación no curso no que está matriculado terá
recuperado o francés pendente.
De non ser así, deberá seguir o proceso indicado para o alumnado non
matriculado na materia.
b) Alumnado coa materia 2ªLEF pendente non matriculado na materia.
O departamento de francés estima que o alumnado que teña esta materia
pendente deberá realizar ao longo do curso un caderno de exercicios elaborado
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con teoría e práctica que deberá fotocopiar. O caderno está dividido en dúas
partes correspondentes ós dous exames parciais. Nel aparecen os contidos que
o alumnado debe saber para recuperar a materia.
A entrega e recollida de exercicios, farase cunha antelación suficiente ás datas
das probas (10 días) para poder devolverlle o caderno corrixido e que o
alumnado poida ser consciente dos erros que comete se é o caso. Este traballo
valorarase cun 20% da nota final, sendo o 80% restante o correspondente ós
exames (2 parciais e 1 final) que se realizarán nas datas fixadas pola xefatura de
estudos.
É sempre, responsabilidade do Xefe de Departamento o control e supervisión da
entrega, recollida e selección da tarefa.
O profesorado de francés que imparta clase ao alumnado coa materia pendente
estará a disposición destes para aclarar e explicar as dúbidas que teñan aqueles
así como o Xefe ou a Xefa de departamento que estará dispoñible en algúns
recreos previa cita.
c) Avaliación
Farase, seguindo a normativa, por medio de tres procedementos non excluíntes
e complementarios. Será responsabilidade do profesorado implicado seleccionar
o, ou, os que lle parezan máis axeitados.
 Valoración do traballo presentado ao longo do curso académico.
 Realización de 2 probas parciais (a primeira despois das vacacións do
Nadal e a segunda despois das vacacións de Semana Santa) e unha final se
as anteriores non foron superadas satisfactoriamente no mes de maio e se é
o caso unha convocatoria extraordinaria en setembro.
Estes exames realizaranse en datas fixadas pola Dirección do Centro e serán
propostos polo profesorado que dea clase nos niveis que deben ser
recuperados e supervisados polo Xefe de Departamento.
O traballo presentado durante o curso antes de cada parcial representará o
valor do 20% da nota final, sendo o 80% restante para o exame.
 Convocatoria extraordinaria en setembro:
Se un alumno ou unha alumna non recupera a materia durante o curso e ten
que presentarse á convocatoria de setembro deberá presentar un traballo
encomendado polo xefe ou pola xefa de departamento que será o 20% da
nota final, sendo o 80% restante para o exame.

10.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres
tipos de medidas ordinarias nos tempos e espazos das aulas habituais:
1. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de
reforzo para os alumnos que teñan grandes dificultades para acadar o grao
mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe.
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2. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de
ampliación para os alumnos que manifesten unha grande capacidade na
aprendizaxe dos estándares.
3. Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo
colaborativo entre alumnado con grao heteroxéneo de desenvolvemento de
capacidades de modo que os máis avanzados titoricen aos que precisan
algún tipo de reforzo.
Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes o docente
presentará á Xunta de avaliación inicial –na sesión correspondente- ou ao
Departamento de orientación –en calquera momento do curso- a proposta para
iniciar algunha das medidas extraordinarias de atención á diversidade habilitadas no
centro: ACI ou reforzo educativo co docente de Pedagoxía terapéutica. Na
avaliación final dos primeiros cursos da ESO o docente poderá propoñer, en caso
de consideralo necesario, a execución de medidas extraordinarias de atención á
diversidade de cara ao vindeiro curso, como son: agrupamentos específicos ( 2º
ESO), reforzo en lingua ou/e matemáticas (en 1º ESO), titorías de estudo (2º ESO),
reforzo de galego (aos exentos de francés) e Plan mellora (en 2º e 3º)
As propostas feitas para tratar a diversidade na clase non implicarán o engadido de
exercicios suplementarios alleos aos que ofrece o Libro, senón un traballo de varios
grupos en paralelo sobre determinadas actividades partindo de fichas que propoñen
estratexias diferentes, máis ou menos complexas e é o profesor ou profesora quen
decide o seu uso ou non, segundo as circunstancias.
En todo momento, o profesorado pode facer ver ao alumnado en que se
complementan os niveis en lugar de en que se opoñen, e intentar que as
diversidades entre niveis e aptitudes se convertan en instrumentos de reflexión para
« aprender a aprender ».
Á parte destes exercicios específicos, farase un tratamento natural e constante da
diversidade a través das actividades de expresión oral ou escrita, libre ou semi-libre
en grupos e subgrupos dentro da clase, pero tamén fóra dela: correspondencia por
correo electrónico e traballo no caderno individual.
Ademais de ferramentas axeitadas para facilitar o traballo colectivo diferenciado na
aula, en grupos de diferente sensibilidade ou nivel, empregarase material específico
para poder axudar a cada alumno ou alumna, individualmente, a que desenvolva o
seu propio potencial, reforce as súas capacidades e coñecementos e, se é o caso,
compense supostas carencias: a tal fin utilizaranse
-

Os VÍDEOS que facilita o método e outros que posúe o departamento de
francés e que están adaptados.

-

Os recursos adicionais "PLUS"

-

BANCO DE IMAXES DIXITAIS, para facer mil xogos ou actividades creativas
baseadas en vocabulario.

-

XOGOS para o encerado dixital, para repasar de xeito lúdico os contidos de
vocabulario e gramática;

-

CANCIÓNS TRADICIONAIS, con karaoke, para traballar a fonética e
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compartir cos nenos franceses un legado sociocultural imprescindible.
-

FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver como se pode descubrir temas
doutras materias en francés.

-

Se é o caso, o PORTFOLIO.

11. CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

QUE

SE

Citamos o Decreto 86/2015 no seu artigo 4 (paxs. 25441/2) :
“A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación
cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa”.
“A programación docente debe abranguer, en todo caso, a prevención da
violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia,
incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que
supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual,
transxénero e intersexual”.
Nin no Decreto 86/2015 nin na Resolución do 27 de xullo de 2015 onde se
establecen os elementos mínimos das programacións, se especifica o grao de
concreción, polo que, en principio, é decisión de cada departamento cal vai ser o
nivel de concreción (para cada estándar, para cada UDI, trimestre...)
Ademais, o centro poderá decidir que elemento transversal vai ser traballado de
forma coordinada en cada nivel dende diferentes materias, como se fose un
proxecto interdisciplinar. Este elemento transversal a traballar decidirase antes do
inicio do curso e, unha vez aprobado polo claustro, será o profesorado de cada
nivel o que planificará esa actividade concretando os estándares de aprendizaxe
das diferentes materias, avaliación...coordinados pola persoa que designe a
xefatura de estudos.

12.

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE.
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Proponse que durante o curso, o alumnado de cada grupo, a semana antes a
sesión de avaliación, faga unha avaliación docente conxunta de todo o seu
profesorado. Esta valoración será lida e analizada na avaliación e o documento
formará parte da acta.
CUESTIONARIO PARA O ALUMNADO SOBRE O PROFESOR E A PROGRAMACIÓN.
Instrucións:
- Valora as seguintes cuestións rodeando cun círculo a cifra de 1 a 4 que consideres axeitada.
- Procura matizar as respostas (valorar todas coa mesma nota non ten sentido).
- Este cuestionario é anónimo.

1. O profesor/a informou sobre a programación e os obxectivos do curso?

1234

2. O profesor/a explica cada tema/tarefa/proxecto de forma ordenada e coherente? 1 2 3 4
3. O profesor/a explicou todo o programa?

1234

4. O profesor/a explicou deténdose nos aspectos máis importantes?

1234

5. Os exames/probas adaptáronse á materia explicada?

1234

6. ¿As cualificacións axustáronse aos criterios establecidos previamente?

1234

7. O profesor/a atendeu as preguntas dos alumnos durante as clases?

1234

8. O profesor/a atendeu as reclamacións dos alumnos?

1234

9. O profesor/a mantivo unha boa actitude cos alumnos?

1234

10. O profesor/a conseguiu crear un bo ambiente na clase?

1234

11. O profesor/a dedicou atención aos alumnos con dificultades?

1234

12. Foi correcto o reparto de puntos entre os diferentes apartados para a nota?

1234

13. Cres que melloraches nas túas competencias desde o comezo do curso?

1234

14. ¿Na túa opinión, que aspectos deberían ser mellorados ou corrixidos?

15. Indica aqueloutros aspectos que che interese manifestar e non atopases recollidos nas
cuestións anteriores.

Ao final de curso, cada profesor/a fará a súa avaliación da práctica docente
individual, a tal efecto, poderá utilizar algún dos cuestionarios seguintes:
Avaliación

1

1

ANTES DE COMEZAR CUNHA UNIDADE, UN TEMA OU UN PROXECTO EXPLICOLLE AOS
ALUMNOS E ALUMNAS EN BASE A QUE AVALIAREI.
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2

3

4

2

EMPREGO DIFERENTES TIPOS DE PROBAS:
- Exames escritos.
- Exames orais.
- Traballo individual.
- Traballo en equipo.

3

UNHA VEZ REMATADA A UNIDADE OU O PROXECTO DIDÁCTICO, AVALÍO A IDONEIDADE DOS RECURSOS E DAS ACTIVIDADES EMPREGADAS NO PROCESO DE
APRENDIZAXE.
- No
- De xeito individual.
- En grupo (seminario, ciclo, etc.).
- Cos alumnos.

4

ENTRE AVALIACIÓNS, PROGRAMO UN OU VARIOS PLANS DE RECUPERACIÓN
DEPENDENDO DOS RESULTADOS OBTIDOS POR ALUMNOS E ALUMNAS.

5

EXPLICOLLE A CADA ALUMNO E ALUMNA CALES SON AS SÚAS AREAS DE MELLORA .

Actividades na aula

1

1

OS ALUMNOS E ALUMNAS TRABALLAN DO SEGUINTE XEITO NAS MIÑAS CLASES:
- Individualmente.
- En parellas.
- En grupos reducidos.
- En grupos grandes.

2

OS EXERCICIOS QUE PROPOÑO SON DO SEGUINTE TIPO:
- Pechados, dirixidos, do libro, etc.
- Abertos, procedimentais, diversos, proxectos, etc.
- Facilitan o traballo cooperativo.

3

NA METODOLOXÍA QUE APLICO:
- Emprego ferramentas TIC.
- Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónoma.
- Baséome nas explicacións teóricas e no libro.

4

COMO PASO LAS HORAS LECTIVAS (PROMEDIO):
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3

4

- Conseguindo silencio.
- Impartindo teoría e explicacións.
- Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenvolvendo
prácticas, etc.
- Observando
- Corrixindo aos alumnos e alumnas de xeito individual.

Diversidade

1

1

2

3

4

QUE FAGO PARA COÑECER A COMPOSICIÓN DA CLASE?
-Pasar una proba ao comezo do curso escolar.
-Ler os informes anteriores.
-Ver os resultados da avaliación.
-Dáma o Xefe de Estudos.
-Dánma nas reuniones de grupo.

2

TEÑO EN CONTA A DIVERSIDADE Á HORA DE ORGANIZAR A CLASE, DE CREAR OS
GRUPOS, ETC.

3

A PROGRAMACIÓN TEN EN CONTA A DIVERSIDADE.

4

DOULLE A CADA ALUMNO E ALUMNA A EXPLICACIÓN QUE PRECISA.
-En gran grupo.
-No pequeño grupo.
-Individualmente.

5

PLANTEXO EXERCICIOS DE DIFERENTE NIVEL EN CADA UNIDADE E CADA EXAME.

6

TEÑO EN CONTA AOS ALUMNOS E ALUMNAS QUE SE AFASTAN DA MEDIA DOS
RESULTADOS (TANTO POR ARRIBA COMO POR ABAIXO).

Dimensión
Planificación

Indicadores
1. Programo a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos
nas leis educativas.
2. Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o
desenvolvemento desta.
3. Selecciono e secuencio de forma progresiva os contidos da programación da
aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos.
4. Programo actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.
5. Planifico as clases de modo flexible, preparo actividades e recursos axustados
á programación da aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.
6. Establezo os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e
autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos
meus alumnos e alumnas.
7. Coordino a miña actividade co profesorado doutros departamentos que poidan
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Motivación do
alumnado

Desenvolvemento da
ensinanza

Seguimento e
avaliación do proceso
de ensinanzaaprendizaxe

ter contidos afíns á miña materia.
1. Proporciono un plan de traballo ao principio de cada unidade.
2. Considero situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).
3. Relaciono as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.
4. Informo sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas.
5. Relaciono os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.
6. Estimulo a participación activa dos estudantes na clase.
7. Promovo a reflexión dos temas tratados.
1. Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade
ou tema con mapas conceptuais, esquemas...
2. Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, cos xa coñecidos;
intercalo preguntas aclaratorias; poño exemplos...
3. Teño predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das
clases.
4. Optimizo o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade
didáctica.
5. Utilizo axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.
6. Promovo o traballo cooperativo e manteño unha comunicación fluída co
alumnado.
7. Desenvolvo os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os
alumnos e as alumnas.
8. Presento actividades que permitan a adquisición dos estándares de
aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa.
9. Presento actividades de grupo e individuais.
1. Realizo a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación
ao nivel do alumnado.
2. Detecto os coñecementos previos de cada unidade didáctica.
3. Reviso, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.
4. Proporciono a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como
poden melloralas.
5. Corrixo e explico de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e
das alumnas, e dou pautas para a mellora das súas aprendizaxes.
6. Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a
avaliación dos diferentes contidos.
7. Favorezo os procesos de autoavaliación e coavaliación.
8. Propoño novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando
estes non foron alcanzados suficientemente.
9. Propoño novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron
alcanzados con suficiencia.
10. Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel do
alumnado, etc.
11. Emprego diferentes medios para informar dos resultados ao alumnado e aos
pais.

Indicadores de logro do proceso de ensino
Escala
1
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do
alumnado.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do
alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao
alumnado con NEAE.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao
alumnado con NEAE.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
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3

4

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro
do grupo.

Indicadores de logro da práctica docente
Escala
1

2

3

4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado
con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e
escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas /
traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos
derivados da corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus
acertos e erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos
estándares.
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación…

13.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.

Dada a complicada situación económica na que estamos inmersos
(redución do orzamento para o funcionamento dos centros, o que implica
menos presuposto para actividades e dietas do profesorado) seguiremos
propoñendo as seguintes actividades para o alumnado de francés, pero
supeditadas a boa vontade dos pais/nais que poidan afrontar o custo que
implican.
O alumnado de ESO e de Bacharelato asistirá á unha representación
teatral en francés, se está interesado, a escoller entre as varias propostas que
ofertan as diferentes compañías teatrais.
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Para o alumnado de 3º/4º de ESO e Bacharelato propoñemos, como vén
sendo habitual, unha viaxe didáctica cultural a un país estranxeiro, sexa
francófono ou non, no que poidan valorar a importancia de desenvolverse
nunha lingua diferente a súa e, o mesmo tempo, apreciar o modo de vida, a
arte e a cultura dos países que conforman o espacio común europeo; despois
de anos de experiencia, estamos acreditadas para afirmar que nunha viaxe
destas características, o idioma importa, pero hai moitos outros aspectos que
non podemos desdeñar para a educación e formación do carácter dos nosos
xovenes.
Esta viaxe organizarase, se é preciso, en colaboración cos
departamentos de francés doutros centros para abaratar custos e, se é o caso
en colaboración con outros departamentos do centro.
Proporase tamén a posibilidade dun intercambio cun país francófono.
Intercambio epistolar co alumnado de centros educativos en Francia ou
calquera país francófono por medio de correo tradicional ou medios dixitais.
O Departamento poderá incluír durante o curso calquera outra actividade
relacionada coa materia que se programe na contorna do Centro.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO
PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA.
Como ven sendo habitual, a programación do departamento está publicada na
páxina web do centro no apartado correspondente aos departamentos, na
sección de francés. Para o alumnado de novo ingreso facemos unha sesión de
navegación a través da web do centro para que saiban como acceder a toda a
información que poden atopar nela. Para o resto do alumnado facemos
referencia a necesidade de consultar a web do centro para acceder a este
documento e calquera outro que sexa de interese.
A avaliación da programación deberá incluír os seguintes elementos:
· Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás
características e necesidades do alumnado.
· As aprendizaxes logradas polo alumnado.
· As medidas de atención ao alumnado con necesidades educativas
especiais.
Unha vez por trimestre, rematadas as avaliacións do proceso de aprendizaxe,
o departamento procederá á valoración da programación con respecto aos
resultados obtidos e tomarase nota dos cambios que se terán que facer na
programación do curso lectivo seguinte quedando estas reflectidas nas actas
de departamento e recollidas ao final de curso na memoria anual de
departamento.
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Procedementos de valoración:
Nas reunións mantidas polos membros do departamento, éstes/as valoraran a
programación , en función da observación das dinámicas dos grupos e dos
resultados que se van acadando ao longo do trimestre;
Deste xeito na escala de observación para determinar da conveniencia ou non
da programación valoraranse os seguintes aspectos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Os contidos foron relevantes e significativos?
A distribución temporal das unidades didácticas foi satisfactoria?
As actividades de aprendizaxe responden aos obxectivos propostos?
A metodoloxía foi activa e participativa?
Fixéronse actividades diversificadas dacordo coas necesidades do
alumnado?
Fíxose unha avaliación continua?
Contempláronse os procedementos e actitudes?
Como consecuencia da avaliación, modificouse a práctica docente de
ser necesario?
O alumnado tivo coñecemento dos mínimos esixibles e dos criterios de
avaliación?
Empregáronse todos os medios necesarios para a recuperación?
Fíxose unha coavaliación (profesor/alumnado) ?
Desenvolvéronse todos os temas transversais programados?
Realizáronse todas as actividades complementarias acordadas?
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15.

ANEXOS: Rúbricas.

R-1: Rúbrica de avaliación da comprensión oral (Nota máxima 10 puntos)
9 / 10 puntos
Mantén unha atención
constante durante a
exposición.
É quen de resumir
correctamente o contido.

7 / 8 puntos
Non se distrae durante a
exposición das ideas
principais.
Resume o contido con
expresión mellorable.

Xerarquiza

Distingue entre as ideas
principais e as secundarias.

Contextualiza

Identifica a situación
comunicativa e aporta
argumentos.

Distingue entre as ideas
principais e algunhas
secundarias.
Identifica a situación
comunicativa pero non
aporta argumentos.

Escoita

Comprende
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5 / 6 puntos
Distráese de cando en vez.

Menos de 5 puntos
Distráese continuamente.

Capta o significado global
pero ten dificultade para
expresalo.
Distingue a idea principal
do texto.

No capta o significado.

Identifica con dificultade a
situación comunicativa.

Non identifica a situación
comunicativa.

Non distingue entre ideas
principais e secundarias.

R-2: Rúbrica de avaliación da expresión oral (Nota máxima 10 puntos)
9 / 10 puntos
Orienta a postura cara a audiencia.
Mantén o contacto ocular. Non
amosa signos de nerviosismo.

7 / 8 puntos
Orienta a postura cara a audiencia.
Frecuente contacto ocular. Amosa
algún signo de nerviosismo.

Aspectos
paralingüísticos

Pronuncia con claridade e fluidez
toda as ideas que expón. Volume e
entoación adecuados. A velocidade
facilita a comprensión.

Contido

Mostra un amplo dominio dos
contidos referentes ao tema.
Organiza o tema de forma
estruturada e toda a información
que presenta está relacionada co
tema.

Pronuncia con claridade e mostra
fluidez, pero con algunhas pausas e
bloqueos. O volume e a entoación
non son adecuados. A velocidade
permite a comprensión.
Mostra un dominio adecuado dos
contidos referentes ao tema.
Presenta abundante información
que se relaciona co tema. Organiza
o tema sen diferenciar aspectos
centrais e secundarios.

Soportes visuais
se é o caso

A presentación está correctamente
preparada e atractiva. Tamén está
empregada axeitadamente durante
a exposición.

Aspectos
gramaticais

Utiliza suficiente conectores do
discurso e realiza mellor un esforzo
notable para empregar estruturas
sintácticas propias do rexistro que
se demanda.
Utiliza un vocabulario amplo con
terminoloxía propia do tema
(mesmo tecnicismos), sendo capaz
de diferenciar entre os diferentes
rexistros se é o caso.

Expresión
corporal

Aspectos léxicos

A presentación recolle demasiado
texto por cada diapositiva, no é
suficientemente atractiva e a
información debería estar repartida
en máis diapositivas.
A pesar do esforzo por construír
correctamente o discurso, hai
algunha cuestión de estilo que afea
o resultado ou repite os mesmos
conectores do discurso.
Utiliza un vocabulario limitado con
deficiencias na comprensión e
explicación da terminoloxía aínda
que é quen de diferenciar os
rexistros.
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5 / 6 puntos
Non orienta a postura cara a
audiencia. Ocasionalmente mantén
o contacto ocular e manifesta un
nerviosismo evidente.
Pronuncia sen claridade ou sen
fluidez con continuos bloqueos ou
pausas. O volume e a entoación
son adecuados pero a velocidade
dificulta a comprensión.
Mostra un escaso dominio dos
contidos referentes ao tema.
Presenta moita información non
relacionada claramente co tema.
Non estrutura o tema pero si
presenta unha mínima
organización dos contidos.
A presentación está elaborada
incorrectamente ao resultar ilexible
polo fondo utilizado, a posición das
imaxes, a fonte, tamaño e cor da
letra, etc.
Non utiliza en absoluto conectores
do discurso ou as estruturas
sintácticas usadas son pobres.

Menos de 5 puntos
Non orienta a postura cara a
audiencia. Non mantén o contacto
ocular e manifesta nerviosismo
evidente.
No é capaz de pronunciar con
claridade e fluidez todas as
palabras.

Utiliza un léxico pobre e pouco
preciso saltando dun rexistro a
outro sen ser quen de
diferencialos.

Emprega palabras erroneamente
ou confunde unhas con outras
cometendo incorreccións léxicas
graves ou vulgarismos.

Non mostra ningún coñecemento
dos contidos do tema. A
información non está directamente
relacionado co tema. Non organiza
o tema, nin o estrutura e tampouco
o secuencia.
Le o contido da presentación ou
non presenta ningún soporte
visual.

Emprega durante a exposición
erros gramaticais evidentes
(vulgarismos).

R-3: Rúbrica avaliación da comprensión escrita (Nota máxima 10 puntos)
Identifica as ideas principais
do texto.

Localiza información
específica nun texto, gráfica
ou táboa.

Utiliza a información
contida nun texto para
desenvolver argumentos.

9 / 10 puntos
Identifica a idea principal e
pode expresala
empregando as súas
propias palabras.
Identifica información
específica do texto, gráfica
ou táboa sen axuda do
docente.

7 / 8 puntos
Discrimina as ideas
principais e secundarias
tales e como aparecen no
texto.
Identifica o parágrafo ou as
oracións onde se atopa a
información demandada
coa axuda do docente.

Argumenta o contido do
texto baseándose nas súas
ideas.

Expresa coas súas propias
palabras o contido do texto.
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5 / 6 puntos
Recoñece frases ou
oracións do texto aínda que
non distingue entre a idea
principal e secundaria.
Aínda que le varias veces o
texto, gráfica ou táboa,
resúltalle complicado
localizar a información
demandada.
Usa palabras ou oracións do
texto para explicar o
contido do mesmo.

Menos de 5 puntos
Non identifica ideas
principais nin secundarias
nin entende a maioría das
frases ou oracións do texto.
Non é capaz de localizar a
información demandada.

Non é capaz de explicar o
contido do texto.

R-4 :Rúbrica avaliación da expresión escrita (Nota máxima 10 puntos)
Contidos

Respecto da consigna.

Uso da lingua

Presentación e
organización

9 / 10 puntos
Reutiliza correctamente de
forma rica e variada os
contidos vistos

7 / 8 puntos
Reutiliza correctamente os
contidos pero fáltalle
variedade.

5 / 6 puntos
É capaz de reutilizar só
unha parte dos contidos,
hai moitas repeticións e
pouca variedade de
vocabulario.
Non desenvolve ou faino de
forma parcial dous dos
puntos do enunciado.

Menos de 5 puntos
Omite moitos contidos
vistos ou reutilizaos de
forma incorrecta.

Respecta o enunciado e
desenvolve todos os puntos
sen omitir nin engadir
outros.
Comete menos de tres
erros de gramática,
conxugación, concordancia
(xénero e número) e/ou
ortografía. Ten menos de
tres faltas nos acentos.
A redacción está
coidadosamente
presentada, sen faltas de
puntuación. As diferentes
partes desenvólvense de
xeito coherente e cohesivo.

Non desenvolve ou faino de
forma parcial un dos puntos
do enunciado
Comete menos de cinco
erros de gramática,
conxugación, concordancia
(xénero e número) e/ou
ortografía.

Comete máis de cinco erros
de gramática, conxugación,
concordancia (xénero e
número) e/ou ortografía.

Comete máis erros de
gramática, conxugación,
concordancia (xénero e
número) e/ou ortografía.

A redacción está
coidadosamente
presentada aínda que ten
algúns fallos na puntuación.
As diferentes partes
desenvólvense de maneira
coherente aínda que a
utilización de conectores é
pobre.

A presentación da
redacción é correcta, pero
non coida a puntuación.
Falta de coherencia na
presentación dos contidos
e o uso dos conectores é
insuficiente.

A redacción está mal
escrita. A caligrafía dificulta
a compresión. Hai moitos
erros de puntuación, os
contidos preséntanse de
xeito incoherente e sen
entre eles. Non utiliza
ningún conector.
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.Non desenvolve ou faino
de forma parcial a metade
dos puntos do enunciado

R-5 :Rúbrica avaliación caderno de clase (Nota máxima 10 puntos)

Limpeza e coidado

Contido

Erros

Autocorrección

Organización

9 / 10 puntos

7 / 8 puntos

5 / 6 puntos

Menos de 5 puntos

O caderno ten un
aspecto moi correcto
en canto á limpeza e
claridade e cunha moi
boa caligrafía.
Está completo, con
todas as tarefas
realizadas.

O caderno ten un
aspecto correcto en
canto á limpeza e
claridade cunha boa
caligrafía.
Está case completo con
practicamente todas as
tarefas realizadas.

O caderno ten un
aspecto pouco correcto
en canto á limpeza e
claridade cunha
caligrafía regular.
Fáltalle información e
tarefas realizadas e
corrixidas.

Os erros están ben
sinalizados e corrixidos.
Non soe volver a
repetilos.
Ten todas as
actividades corrixidas e
as tarefas realizadas.

Os erros están
sinalizados e corrixidos.
Poucas veces os volve a
repetir.
A maioría das
actividades están
corrixidas e as tarefas
realizadas aínda que
faltan algunhas.
Hai algunhas partes
que están
desorganizadas.

As veces ten os erros
sinalizados e corrixidos
pero volve a repetilos
con certa frecuencia.
Ten algunhas
actividades corrixidas
aínda que está
incompleto.

O caderno ten un
aspecto nada correcto
en canto á limpeza e
claridade cunha mala
caligrafía.
Non se sinalan e
corrixen os erros e
volve a cometelos unha
e outra vez.
Non se sinalan nin
corrixen os erros e
volve a repetilos unha e
outra vez.
Non ten ningunha
actividade corrixida nin
tarefa realizada.

A información está
organizada de xeito
temporal.
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Hai varias partes que
están desorganizadas.

O caderno está
totalmente
desorganizado.

R-6 : Rúbrica para avaliar a competencia aprender a aprender (Nota máxima 10 puntos)
Control e xestión da propia
aprendizaxe

Xestión efectiva do tempo

Pensamento crítico e creativo e
metacognición.

9 / 10 puntos
É quen de avaliar as súas
capacidades superando con
perseveranza as deficiencias
seleccionando estratexias e
técnicas de estudo adecuadas
para obter un rendemento
máximo. Desfruta coa
aprendizaxe e ten interese e
curiosidade por ampliar os
coñecementos.
Planifica metas acadables a curto,
medio e longo prazo utilizando
unha axenda ou horario semanal.
Prioriza as actividades segundo a
importancia e o esforzo que
requiren e avalía a súa propia
xestión do tempo para facer
posibles modificacións e melloras.

Fai unha metacognición correcta
e é capaz de aplicar estratexias de
pensamento a situacións
parecidas e a contextos diversos.
Toma decisións sobre a súa
propia aprendizaxe valorando as
súas consecuencias

7 / 8 puntos
É quen de avaliar as súas
capacidades, pero non sempre as
aplica en situacións concretas.
Persevera na intención de
melloralas a curto prazo; usa
estratexias de estudo axeitadas,
pero non suficientes para acadar
o máximo rendemento. Desfruta
e manifesta interese nalgúns
aspectos da súa aprendizaxe.
Planifica metas acadables, pero
pouco esixentes; utiliza a axenda
pero non organiza
adecuadamente o tempo
necesario para cada unha das
actividades. Prioriza a
importancia das actividades pero
non administra adecuadamente o
esforzo nin é quen de modificar a
súa planificación de ser necesario.
Identifica correctamente as
etapas do proceso de aprendizaxe
e avalía a súa eficacia, pero non é
quen de aplicala noutros
contextos.
Toma decisións pero non valora
as súas consecuencias.
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5 / 6 puntos
Recoñece só algunha das súas
capacidades, mostra interese en
melloralas pero non é
perseverante, usa estratexias ou
técnicas de estudo inadecuadas
para mellorar o rendemento,
esfórzase por aprender pero non
ten confianza nas propias
capacidades.

Menos de 5 puntos
Non recoñece as súas
capacidades e/ou atribúe os seus
fracasos a factores externos; non
manifesta interese por mellorar
nin usa estratexias ou técnicas de
estudo axeitadas para mellorar o
rendemento. Non cre nas propias
capacidades para aprender ou
non as utiliza.

Planifica metas, pero inacadables,
pouco concretas ou só a longo
prazo; utiliza a axenda de forma
ocasional. Realiza só as
actividades urxentes.

Non planifica metas, non organiza
actividades; non é responsable no
uso da axenda. Realiza só
actividades que non requiren
esforzo.

Identifica algúns dos pasos
seguidos no proceso de
pensamento pero non é capaz de
atopar alternativas apropiadas
para mellorar a aprendizaxe.

Só é consciente do pensamento
realizado pero non toma
decisións sobre a aprendizaxe.

R-7: Rúbrica para avaliar actitude do alumnado durante o proceso de ensino aprendizaxe
Nota máxima 10 puntos

Participación no traballo de
clase

Atención na clase

Realización das tarefas

9 / 10 puntos
Participa activamente en
tódalas actividades
proporcionando ideas,
solucións ou comentarios
con fundamento.
Asiste regularmente e con
puntualidade, trae sempre
o material e cóidao.
Mostra sempre atención e
interese na clase de forma
activa, toma notas, escoita
con respecto e fai
preguntas.

7 / 8 puntos
Participa activamente en
moitas das actividades
proporcionando ideas,
solucións ou comentarios
claros e concretos.
Asiste regularmente e con
puntualidade, trae sempre
o material e cóidao.
Mostra interese na clase
case sempre, participa de
xeito activo, toma notas,
escoita con respecto.

5 / 6 puntos
Participa nalgunhas
actividades cando se lle
pregunta.

Menos de 5 puntos
Non participa nas
actividades do grupo-clase
nin aporta ideas nin
comentarios.

Ten algunha falta de
asistencia sen xustificar,
non sempre trae o material,
nin é coidadoso.
Xeralmente mostra
interese nas explicacións da
clase. Presta atención.
Algunha vez hai que
chamarlle a atención.

Realiza sempre e entrega as
tarefas no prazo sinalado.

Realiza sempre as tarefas
pero non sempre as entrega
no prazo sinalado.

Non as fai con certa
frecuencia sen xustificación
e non sempre as entrega no
prazo sinalado.

Ten moitas faltas de
asistencia sen xustificar,
non trae case nunca o
material e non é coidadoso.
Mostra moi pouco interese
na clase. Ten unha actitude
pasiva.
As veces ou con frecuencia
hai que chamarlle a
atención porque distrae os
demais.
A maioría das veces non fai
as tarefas nin as entrega no
prazo sinalado.
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R-8: Rúbrica avaliación da expresión dixital (Nota máxima 10 puntos)
Ferramentas físicas

9 / 10 puntos
Utiliza estas ferramentas de
forma constante.
Trae o material.
Coñece e comprende
totalmente o seu
funcionamento.
Sabe cando hai que utilizar
cada unha delas.

Ferramentas online

Utiliza estas ferramentas de
forma constante.
Trae o material.
Coñece e comprende
totalmente o seu
funcionamento.
Sabe cando hai que utilizar
cada unha delas.

Responsabilidade

Fai un uso correcto das
ferramentas. Non entra en
páxinas que non debería, ni
chats, nin RRSS.
Usa estas ferramentas noutros
ámbitos.

Innovación

7 / 8 puntos
Utiliza estas ferramentas case
sempre.
Ten algún descoido co
material.
Coñece e comprende o seu
funcionamento bastante ben.
Sabe cando hai que utilizar
cada unha delas, aínda que
ten algún erro ou confusión.
Utiliza estas ferramentas case
sempre.
Ten algún descoido co
material.
Coñece e comprende o seu
funcionamento bastante ben.
Sabe cando hai que utilizar
cada unha delas, aínda que
ten algún erro ou confusión.
Hai que chamarlle a atención
en algún momento por un uso
irresponsable das
ferramentas.
Ó principio cústalle
empregalas pero unha vez
aprendido o seu manexo,
utilizas con frecuencia.
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5 / 6 puntos
Utiliza estas ferramentas moi
pouco.
Ten moitos descoidos co
material.
Ten dificultades para coñecer
e comprender o seu
funcionamento pero inténtao.
Ten confusión sobre cando hai
que utilizalas.
Utiliza estas ferramentas moi
pouco.
Ten moitos descoidos co
material.
Ten dificultades para coñecer
e comprender o seu
funcionamento pero inténtao.
Ten confusión sobre cando hai
que utilizalas.
Hai que chamarlle a atención
frecuentemente por un uso
irresponsable das
ferramentas.
Non lle gusta usalas e carece
de autonomía no seu manexo.

Menos de 5 puntos
Non utiliza estas ferramentas.
Non trae o material.
Non coñece nin comprende o
seu funcionamento.
Tampouco o intenta.
Non sabe cando hai que
utilizar cada unha delas.

Non utiliza estas ferramentas.
Non trae o material.
Non coñece nin comprende o
seu funcionamento.
Tampouco o intenta.
Non sabe cando hai que
utilizar cada unha delas.

Non quere facer un uso
correcto das ferramentas.

Non quere facer uso destas
ferramentas nin se deixa
axudar ni aconsellar.

R-9 : Rúbrica para avaliar a competencia cultural e artística
Nota máxima 10 puntos

Valoración crítica e
desfrute das expresión
cultural e artística

Elaboración propia de
creacións culturais e
artísticas
Patrimonio cultural e
artístico dos pobos.

9 / 10 puntos
Respecta, recoñece e valora
os demais sobre melloras
nas producións e
expresións culturais e
artísticas.
Realiza e produce de forma
creativa obras culturais e
artísticas utilizando técnicas
e materiais artísticos.

7 / 8 puntos
Coñece e valora as
producións culturais e
artísticas dos demais.

5 / 6 puntos
Coñece e valora as
producións culturais e
artísticas dos
compañeiros/as.

Menos de 5 puntos
Non recoñece nin valora as
produción culturais e
artísticas en xeral.

Produce unha obra artística
utilizando distintas técnicas
e materiais artísticos.

Produce unha obra artística
pero so utiliza unha técnica
e poucos materiais
artísticos.

Non é quen de producir
unha obra artística nin de
empregar técnicas nin
materiais artísticos.

É quen de recoñecer e
explicar con detalle os
lugares que se
mencionaron ou visitaron,
monumentos, festividades
,personaxes importantes e
valorar e recoñecer os usos
e costumes

Nomea e recoñece
monumentos, lugares
explicados ou visitados,
festividades e personaxes
importantes e valorar e
recoñecer os usos e
costumes.

Nomea e recoñece polo
menos algún monumento,
lugar visitado ou explicado,
festividade e personaxe
importante e pero non é
quen de valorar e recoñecer
sempre os usos e costumes

Non nomea nin recoñece
ningún monumento, lugar
visitado ou explicado,
festividade ou personaxe
importante e tampouco é
quen de valorar e
recoñecer os usos e
costumes.
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R-10 Rúbrica para avaliar a competencia social e cívica (Nota máxima 10 puntos)
9 / 10 puntos
Ten un rexistro lingüístico
amplo e sabe dirixirse ós
compañeiros e ós adultos de
forma educada; sabe traballar
de forma coordinada
compartindo sen dificultades
materiais e ferramentas
propias e alleas.
Relaciónase e coordinase cos
compañeiros/as facilitando as
relacións entre o grupo.

7 / 8 puntos
Usa o rexistro lingüístico
adecuado a cada situación e
facilita materiais propios e da
aula.

5 / 6 puntos
Fala de forma educada e con
respecto e comparte materiais
e ferramentas da aula.

Menos de 5 puntos
Fala de forma despectiva, con
malos modos e non comparte
materiais e ferramentas.

Organízase e coordínase cos
compañeiros/as por zonas,
materiais e ferramentas de
traballo.

Organízase e coordínase cos
compañeiros/as aínda que as
veces xorden conflitos.

Participación democrática e
exercicio de cidadanía

Respecta e favorece o
cumprimento das normas da
aula e do centro por parte do
alumnado do seu grupo.
Suxire e pon en práctica
melloras para o
desenvolvemento eficaz das
sesións de aprendizaxe na
aula.

Respecta as normas da clase e
do centro sen crear conflitos
cos seus compañeiros/as e
profesorado.
Realiza suxestións ou melloras
para o desenvolvemento da
aprendizaxe na aula.

Respecta as normas da clase e
do centro aínda que as veces
comete algunhas faltas leves.
Realiza polo menos algunha
suxestión para mellorar e
favorecer a xestión da
aprendizaxe na aula.

Non se organiza nin coordina
adecuadamente cos
compañeiros/as nin por zonas,
materiais, nin ferramentas de
traballo.
Non soe respectar as normas
da clase e do centro de forma
habitual.
Non mostra ningún interese
en mellorar nin participar na
xestión da aprendizaxe na
aula.

Comprensión, respecto e
práctica de valores sociais

Manifesta empatía,
solidariedade, igualdade,
compañeirismo e respecto cos
docentes e co alumnado do
centro.

Manifesta empatía,
solidariedade, igualdade,
compañeirismo e respecto co
seu grupo ou clase.

Manifesta empatía,
solidariedade, igualdade,
compañeirismo e respecto
aínda que en ocasións xorden
problemas.

Non manifesta empatía,
solidariedade, igualdade,
compañeirismo e respecto cos
docentes e co alumnado do
centro.

Relacións persoais

Habilidades para o traballo
cooperativo e eficiente

86

87

Asdo.: Mª Isabel Fernández Fernández

IES de Vilalonga, 25 de setembro de 2018
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