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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (nome, 
idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se 
repita se o necesita. 

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. 

Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades 
inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e 
ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

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. 

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, ou a 
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

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

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. 

Elaborar 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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

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 

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. 

Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 

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. 

Escribe mensaxes e 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. 
 

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, tanto oralmente como por escrito. 

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, tanto oralmente como por escrito. 
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Utilizar as convencións orais e escritas máis básicas da lingua estranxeira e respecta as 
diferenzas culturais entre o seu país e os outros. 

Utiliza as convencións orais e escritas máis básicas da lingua estranxeira e respecta as diferenzas 
culturais entre o seu país e os outros. 

Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante 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. 

Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente 
as estruturas sintáctico- discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 1º ESO 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado que ten suspensa a 2ª avaliación deberá realizar unha tarefa que 
combine as 4 destrezas e que reúna actividades dos contidos vistos na 2ª 
avaliación para que demostre que acadou os estándares e as competencias 
exixidas. Así mesmo tamén deberá entregar as tarefas de repaso e ampliación 
da 3ª avaliación. 
Para valorar a 3ª avaliación terase en conta  a realización e entrega de tarefas; 
asistencia e participación nas sesións de videoconferencia. 

Instrumentos: 
Realización das tarefas propostas telematicamente. 

Asistencia e participación nas sesións de videoconferencia. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
A cualificación da 3ª avaliación e, por tanto, nota final da materia de Francés 
será a da 2ª avaliación. 

Co fin de valorar todo o traballo realizado polo alumnado durante a 3ª 
avaliación, a esta nota sumarémoslle ata un máximo de 0,5 puntos por entregar 
todas as tarefas, establecendo: 0,5, si as entregou todas, 0,25, si entregou case 
todas, 0 entregou 1 ou ningunha. 

Tamén lle sumaremos ata un máximo de 0,5 puntos á nota daqueles 
alumnos/as que se conecten e participen axeitadamente nas clases por 
videoconferencia. Así, sumaremos 0,5, si participou en todas as 
videoconferencias,;0,25: si participou en case todas, e 0 si so participou nunha 
ou en ningunha. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

A proba extraordinaria de setembro reunirá actividades das 4 destrezas: 
Comprensión e Expresión oral e Comprensión e Expresión escrita, como as que 
se realizaron  durante este curso. Tratará sobre os contidos impartidos con 
anterioridade ao 13/03/2020. Para preparalo, contan co libro de texto, con todas 
as actividades da libreta, e as propostas como recuperación e repaso durante o 
confinamento. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado co materia de 1ºESO pendente. 

 

 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado co materia de 1ºESO pendente. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado co materia de 1ºESO pendente. 

 

 

3. 1º ESO. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades 
A través de Classroom o alumnado recibe semanalmente unha tarefa na 
que se traballan as 4 destrezas. Ven vídeos, escoitan audios para a C.O. e 
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a partir de él tamén repiten e/ou crean as súas producións orais, os seus 
diálogos (E.O.) Len textos (C.E.) e realizan as súas produccións por escrito 
(E.E.) Todo o que realizan teñen que envialo de novo á plataforma onde se 
garda e queda constancia do seu traballo semanal.  
Tamén asisten a unha videoconferencia para resolver dúbidas, recibir 
explicacións e realizar diversas actividades, ademáis de manter un 
contacto máis visual e cercano coa profesora e resto de compañeiros/as. 
Sobre os contidos, estes son sobre todo de repaso, o que serve e facilita a 
recuperación do alumnado que ten suspensa a 2ª avaliación. Para os 
demais supón un gran afianzamento e reforzo. Nalgúns casos, onde ese 
reforzo xa non é necesario, seguimos ampliando lixeiramente e porque 
teño a seguridade de que esos contidos serán retomados en cursos 
posteriores    para melloralos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Semanalmente o alumnado recibe unha tarefa na que se van traballando 
as 4 destrezas, simultáneamente ou de xeito alterno. 
Tamén unha vez á semana, manterase unha videoconferencia con cada 
grupo-clase para explicar algún punto da tarefa, resolver dúbidas ou facer 
conxuntamente algunha das actividades propostas. Iremos reforzando 
contidos e avanzando moi lentamente, priorizando que o contacto coa 
materia non se perda. 
O alumnado de Francés de 1ºESO, non ten problemas de conectividade. 
Todos/as poden recibir, realizar e entregar as tarefas, como así o están a 
facer a maioría e asistir ás clases online. 

Materiais e recursos 
Libros de texto; vídeos explicativos; materias de reforzo e ampliación; 
actividades e recursos creados pola profesora; CD audio do libro de texto; 
recursos online de diversas editoriais. 

 

 

4. Información e publicidade. 1º ESO 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A canle de comunicación co alumnado en 1ºESO será dende o 13 de marzo de 

2020, o Classroom, a mensaxería desta plataforma, o correo electrónico e as 

sesións de videoconferencia. Por estas canles recibirán todas as informacións 

referentes a contidos, metodoloxía, recursos, criterios de avaliación e calificación 

e se resolverán todas as dúbidas no que a este respecto podan xurdir. 

Os titores de cada grupo recibirán avisos do envío de tarefas de recuperación, 
de traballo semanal do alumnado e de conexión as sesións de videoconferencia 
polos grupos de Titoría organizados en Classroom para ese fin. Así terán a 
información necesaría para atender as solicitudes das familias. 
As familias do alumnado coa 2ª avaliación suspensa recibirá un aviso da 
profesora a través da plataforma Abalar para avisalos do envío da tarefa de 
recuperación ao alumnado como do resultado obtido. 
Tamén cada pai/ nai que así o solicite, recibirá información detallada do traballo 
do seu fillo/a durante a 3ª avaliación. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender preguntas moi sinxelas e habituais sobre temas persoais ou educativos. 
lentamente. 

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. 

Comprender o sentido global de textos orais. 

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. 

Comprende a información básica de conversas moi cortas nas que participa sobre a familia, 
escola, ocio, etc.  

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.. 

Utiliza habitualmente as fórmulas de cortesía para saudar, dar as grazas e presentarse.  

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. 

Participar en conversas informais moi básicas / Intercambiar información sinxela, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e ofrecementos elementais 

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. 

Comprender textos adaptados relativos a temas que lle interesan. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 

Comprender información esencial e información específica dun material informativo moi 
sinxelo. 

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. 

Elabora textos sinxelos, a partir de modelos dados. 
 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. 

Escribir frases simples nunha  tarxeta postal ou de felicitación, e breves mensaxes electrónicas, 
sobre temas da vida cotiá. 

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. 

Identificar sons e grafías básicas, reproduce de maneira bastante intelixible léxico e estruturas 
moi básicas, e persevera no uso de patróns básicos de ritmo e entoación. 

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. 

Utilizar as convencións orais e escritas máis básicas da lingua estranxeira e respecta as 
diferenzas culturais entre o seu país e os outros. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-Observación sistemática: toma nota de calquera aspecto relacionado coa actitude e o comportamento (motivación, 
material, atención, respecto das normas). 

-Rúbricas de avaliación. 

-Realización de deberes  con constancia, regularidade  e certa corrección.  

-Autocorrección : o alumno corrixe adecuadamente as tarefas a partir da corrección feita na videoclase. 

-Produción oral e escrita:este procedemento permítenos comprobar o traballo do alumnado e o grao de consecución 
dos obxectivos.  

-Intercambios orais co e entre o alumnado. 
-Análise de exercicios de comprensión oral e escrita. 

Instrumentos: 
-Rexistro anecdótico e diario de clase. 
-Traballos e tarefas realizadas polo alumnado semanalmente: producións escritas /exercicios de comprensión escrita 
do manual ou doutros métodos. 
-Lista de control (de asistencia as videoclases / de realización de deberes, tarefas...) 

-Probas escritas (no caso de volver ás aulas ou telemática). 

-Revisión de tarefas . 

-Audios e vídeos (producións orais). 

-Exercicios de comprensión oral, do manual, ou doutros métodos. 

-Videoclases . 
-Diálogos 

Cualificación final 

A avaliación é continua e as actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para cualificar o 

alumnado. O traballo do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar 

a cualificación final.  

Co cal a nota  final terá en conta a nota da segunda avaliación que poderá aumentar ata 1 punto si o alumnado realizou 
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as tarefas con regularidade e con certa corrección e conectouse ás videoclases durante o confinamento: 

50% da cualificación corresponderá  a  consecución dos estándares de aprendizaxes  rexistrados no traballo e nas  

tarefas, probas e actividades diarias.  

50% da cualificación corresponderá a valorar a presencia, actitude, interese  e participación a través das conexións (nos 

casos do alumnado con conectividade) e da comunicación (wasap, chamadas telefónica, correo electrónico nos casos 

de alumnado sen conectividade).  

PUNTUACIÓN FINAL = 7/10 (6,75) 

NOTA DA SEGUNDA 

AVALIACIÓN 

TAREFAS / PROBAS / 

ACTIVIDADES 

0,5 PTOS 
SEMPRE                                              A VECES                     NUNCA 
  0,5                                                           0,25                         O 

CONEXIÓN 

0,5 PTOS 
SEMPRE                        A VECES                                  NUNCA 

    0,5                                  0,25                                         0 

Exemplo: 6 0,5                            0,25 
 

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Aqueles alumnos/ as que suspendan a materia de francés na avaliación final de xuño poderán presentarse á 
convocatoria de setembro para realizar unha proba na cal entrarán os contidos das catro destrezas vistas durante as 
dúas primeiras avaliacións de clases presenciais. Para avalialos teranse en conta non soamente a proba escrita senón 
tamén o estado do caderno de francés .  Para preparar a proba de setembro, o alumnado poderá  axudarse do libro 
de texto, das actividades e apuntes do caderno de francés e  das tarefas de recuperación e repaso realizadas durante 
o terceiro trimestre.   

Alumnado de materia 
pendente 

NON TEMOS ALUMNADO 
COA MATERIA PENDENTE. 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son variadas  e  teñen en conta as diferentes situacións do alumnado: 

1-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:O alumnado que non teña aprobada a segunda avaliación terá que 

realizar actividades de recuperacións durante o terceiro trimestre. Estas actividades combinan as 4 destrezas 

vistas nos contidos da 2º avaliación.  O alumno/a que así o precise poderá plantexar as súas dúbidas pola 
mensaxería de Classroom, por correo electrónico ou directamente nas sesións semanais de videoconferencia da 
súa clase, onde tamén aproveitarei para explicarlles dita tarefa paso a paso. Tanto os  titores de cada grupo 
como os pais deses alumnos  serán avisados polas profesoras a través dos grupos de titoría , do correo Gmail ou 
de Abalar Móbil do envío das tarefas, como do resultado obtido. 
Estas actividades consisten en :  

-Entregar cada semana  a súa profesora unhas tarefas relacionadas co contido non superado ou  

-Realizar unas tarefas recibidas por Classroom. 

2ºESOA= 4 ALUMNOS/AS. 

2ºESOB= 3 ALUMNOS/AS.  

2º ESO C= 2 ALUMNOS/AS 

2-ACTIVIDADES DE REPASO:As primeiras semanas de confinamento estiveron centradas en tarefas de repaso 

mediante exercicios de comprensión e produción oral /escrita vistas na clase.  

3-ACTIVIDADES DE REFORZO :Aínda co traballo no terceiro trimestre está enfocado principalmente ao 

repaso, reforzo e recuperación con este grupo podemos realizar algunhas actividades de ampliación sen 

sobrecargalos de tarefas excesivas.  

4-ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Aproveitando a hora semanal de videoclase pódese realizar actividades de 
ampliación para corrixir tarefas xa enviadas e presentar as seguintes coas correspondentes explicacións. A materia nova 
favorecera  o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará de 
xeito independente para facer “media” coas cualificacións anteriores.  Servirá para mellorar a cualificación obtida na 
segunda avaliación.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Para o alumnado que ten conectividade : As profesoras mandan semanalmente tarefas (nas que se traballan as 
4 destrezas )que se corrixen, explican, reforzan o amplían na hora da videoclase. Ven vídeos, escoitan audios 
para a C.O. e a partir de él tamén repiten e/ou crean as súas producións orais, os seus diálogos (E.O.) Hai 
textos (C.E.) e tarefas a realizar por escrito (E.E.) Todo o que realizan teñen que enviarllo a profesora que  garda 
todas as tarefas que poden servir de xustificación das súas notas. Imos reforzando contidos e avanzando moi 
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lentamente, priorizando que o contacto coa materia non se perda. 

 

Para o alumnado con dificultades nas conexións : se lle manda por teléfono ou wasap as actividades.  

 

Para o alumnado coa segunda avaliación suspensa : se lle da prioridades as tarefas de recuperacións para non 
sobrecargalos de traballos. 
 

Materiais e recursos 

O Departamento de francés utiliza como recursos para comunicar  co alumnado e para impartir  unha ensinanza a 

distancia as seguintes ferramentas : 

-Libros de texto. 

-Correo electrónico 

-Vídeos. 

-Abalar. 

-Materiais de reforzo e ampliación. 

-Actividades e recursos creados pola profesora. 

-Recursos Online de diversas editoriais. 

-WhatsApp. 

-Chamadas telefónicas. 

-Youtube. 

-Videoconferencia. 

 

 

4. Información e publicidade 
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Información ao alumnado e ás 
familias 

As profesoras do Departamento usaran diferentes e variados canles de información:   
-Correo electrónico : Gmail. 
-Videoconferencias. 
- Mensaxeria de Classroom. 
- Os titores de cada grupo recibirán avisos do envío de tarefas de recuperación, de traballo semanal do 
alumnado e de conexión as sesións de videoconferencia polos grupos de Titoría organizados en Classroom 
para ese fin ou polo correo corporativo da xunta. 
-Plataforma Abalar. 

Publicidade  -Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Captar a información principal de mensaxes, anuncios e comunicados breves, claramente 
articulados, e sempre que non haxa interferencias. 

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. 

Entender as informacións básicas de conversas en hoteis, tendas, centros docentes ou espazos de 
lecer, sobre datos persoais, prezos, números, etc. sempre que se articule ben e se fale 
lentamente. 

Entende os puntos principais do que  se lle di en transaccións e xestións cotiás e es-truturadas (por 
exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes) nas que se 
utilicen frases feitas e estruturas sinxelas e previamente traballadas sobre datos persoais, horarios, 
prezos, números e preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

Comprender nunha conversa formal na que toma parte, preguntas sinxelas sobre asuntos 
persoais ou educativos sempre que poida pedir que se lle repita ou aclare o que se dixo. 

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. 

Facer presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre temas coñecidos ou 
estudados en clase, e responde a preguntas breves e sinxelas, claramente articuladas, sobre o 
contido destas 

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 articulan clara e lentamente. 

Participar en conversas informais breves, establecendo contacto social, intercambiando 
información ou opinións básicas e facendo invitacións ou ofrecementos. Expresa acordo ou 
desacordo de xeito moi básico. 

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. 

Responder a preguntas formais, dando a información necesaria, sobre datos persoais, para un fin 
determinado. Expresa de maneira moi simple a súa opinión ante comentarios que se lle fan de 
maneira lenta e clara. 

Desenvólvese de maneira simple nunha conversa  normal 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. 

Comprender o sentido xeral e algunhas particularidades de textos xornalísticos breves, sobre 

temas coñecidos, con forte apoio visual. 

 Capta o sentido xeral e algún 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. 

Comprender correspondencia persoal sinxela, que fala de si mesmo, describe persoas, ou 
obxectos,  acontecementos, desexos ou sentimentos, plans e opinións, sobre temas coñecidos ou 
que lle interesan. 

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. 
Entender os datos esenciais da correspondencia formal sobre asuntos que lle interesan , a nivel 
persoal ou educativo 

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). 

Escribir correspondencia persoal breve, e sinxela, (con amigos reais ou virtuais) para describir 
experiencias e facer , aceptar ou rexeitar propostas diversas. 

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). 

Escribir mensaxes electrónicos para facer comentarios moi breves ou explicar actividades e 
situacións da vida cotiá, respectando as normas de cortesía máis importantes. 

 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 máisi mportantes. 

Producir maneira intelixible un determinado número de palabras e estruturas básicas,para  Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que 
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facerse entender a un nivel moi elemental, e persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo,entoación e acentuación de palabras e frases. 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns moi básicos 
deritmo, entoación eacentuación de palabrase frases. 

Utilizaradecuadamente as convencións orais 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. 

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. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-Observación sistemática: toma nota de calquera aspecto relacionado coa actitude e o comportamento (motivación, 
material, atención, respecto das normas). 

-Rúbricas de avaliación. 

-Realización de deberes  con constancia, regularidade  e certa corrección.  

-Autocorrección : o alumno corrixe adecuadamente as tarefas a partir da corrección feita na videoclase. 

-Produción oral e escrita:este procedemento permítenos comprobar o traballo do alumnado e o grao de consecución 
dos obxectivos.  

-Intercambios orais co e entre o alumnado. 
-Análise de exercicios de comprensión oral e escrita. 

 

Instrumentos: 
-Rexistro anecdótico e diario de clase. 
-Traballos e tarefas realizadas polo alumnado semanalmente: producións escritas /exercicios de comprensión escrita 
do manual ou doutros métodos. 
-Lista de control (de asistencia as videocasetes / de realización de deberes, tarefas...) 

-Probas escritas (no caso de volver ás aulas ou telemática). 

-Revisión de tarefas . 

-Audios e vídeos (producións orais). 

-Exercicios de comprensión oral, do manual, ou doutros métodos. 

-Videoclases . 
-Diálogos. 
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-Realización das tarefas propostas telematicamente. 
-Asistencia e participación nas sesións de videoconferencia. 

Cualificación final 

A avaliación é continua e as actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para cualificar o 

alumnado. O traballo do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar 

a cualificación final.  

Co cal a nota  final terá en conta a nota da segunda avaliación que poderá aumentar ata 1 punto si o alumnado realizou 

as tarefas con regularidade e con certa corrección e conectouse ás videoclases na fase non presencial: 

50% da cualificación corresponderá  a  consecución dos estándares de aprendizaxes  rexistrados no traballo e nas  

tarefas, probas e actividades diarias.  

50% da cualificación corresponderá a valorar a presencia, actitude, interese  e participación a través das conexións (nos 

casos do alumnado con conectividade) e da comunicación (wasap, chamadas telefónica, correo electrónico nos casos de 

alumnado sen conectividade).  

PUNTUACIÓN FINAL = 7/10 (6,75) 

NOTA DA SEGUNDA AVALIACIÓN TAREFAS / PROBAS / 

ACTIVIDADES 

0,5 PTOS 
SEMPRE            A VECES              NUNCA 
  0,5                        0,25                         O 

CONEXIÓN 

0,5 PTOS 
SEMPRE         A VECES                NUNCA 

    0,5                    0,25                          0 

Exemplo: 6 0,5                            0,25 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Aqueles alumnos/ as que suspendan a materia de francés na avaliación final de xuño poderán presentarse á 
convocatoria de setembro para realizar unha proba na cal entrarán os contidos das catro destrezas vistas durante as 
dúas primeiras avaliacións de clases presenciais. Para avalialos teranse en conta non soamente a proba escrita senón 
tamén o estado do caderno de francés .  Para preparar a proba de setembro, o alumnado poderá  axudarse do libro 
de texto, das actividades e apuntes do caderno de francés e  das tarefas de recuperación e repaso realizadas durante 
o terceiro trimestre.   

Alumnado de materia 
Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado co materia de 3ºESO pendente nin alumnado de 3º que teña pendente a de 2º. 
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pendente 

NON TEMOS ALUMNADO 
COA MATERIA PENDENTE. 

Criterios de cualificación: 

Non hai alumnado co materia de 3ºESO pendente nin alumnado de 3º que teña pendente a de 2º. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non hai alumnado co materia de 3ºESO pendente nin alumnado de 3º que teña pendente a de 2º. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son variadas  e  teñen en conta as diferentes situacións do alumnado: 

1-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:O alumnado que non teña aprobada a segunda avaliación terá que 

realizar actividades de recuperacións durante o terceiro trimestre. Estas actividades combinan as 4 destrezas 

vistas nos contidos da 2º avaliación.  O alumno/a que así o precise poderá plantexar as súas dúbidas pola 
mensaxería de Classroom, por correo electrónico ou directamente nas sesións semanais de videoconferencia da 
súa clase, onde tamén aproveitarei para explicarlles dita tarefa paso a paso. Tanto os  titores de cada grupo 
como os pais deses alumnos  serán avisados polas profesoras a través dos grupos de titoría , do correo Gmail ou 
de Abalar Móbil do envío das tarefas, como do resultado obtido. 
Estas actividades consisten en :  

-Entregar cada semana  a súa profesora unhas tarefas relacionadas co contido non superado ou  

-Realizar unas tarefas recibidas por Classroom. 

3ºESOA= 2 ALUMNOS/AS 

3ºESOB: 3 ALUMNOS/AS. 

2-ACTIVIDADES DE REPASO:As primeiras semanas de confinamento estiveron centradas en tarefas de repaso 

mediante exercicios de comprensión e produción oral /escrita vistas na clase.  

3-ACTIVIDADES DE REFORZO :Aínda co traballo no terceiro trimestre está enfocado principalmente ao repaso, 
reforzo e recuperación podemos realizar algunhas actividades de ampliación sen sobrecargalos de tarefas 
excesivas. Nalgúns casos, onde ese reforzo xa non é necesario, seguimos ampliando lixeiramente e porque teño 
a seguridade de que esos contidos serán retomados en cursos posteriores    para melloralos. 
4-ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Aproveitando a hora semanal de videoclase pódese realizar actividades de 
ampliación para corrixir tarefas xa enviadas e presentar as seguintes coas correspondentes explicacións. A materia nova 
favorecera  o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará de 
xeito independente para facer “media” coas cualificacións anteriores.  Servirá para mellorar a cualificación obtida na 
segunda. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Para o alumnado que ten conectividade : As profesoras mandan semanalmente tarefas (nas que se traballan as 
4 destrezas )que se corrixen, explican, reforzan o amplían na hora da videoclase. Ven vídeos, escoitan audios 
para a C.O. e a partir de él tamén repiten e/ou crean as súas producións orais, os seus diálogos (E.O.) Hai 
textos (C.E.) e tarefas a realizar por escrito (E.E.) Todo o que realizan teñen que enviarllo a profesora que  garda 
todas as tarefas que poden servir de xustificación das súas notas. Imos reforzando contidos e avanzando moi 
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lentamente, priorizando que o contacto coa materia non se perda. 

 

Para o alumnado con dificultades nas conexións : se lle manda por teléfono ou wasap as actividades.  

 

Para o alumnado coa segunda avaliación suspensa : se lle da prioridades as tarefas de recuperacións para non 
sobrecargalos de traballos. 

Materiais e recursos 

O Departamento de francés utiliza como recursos para comunicar  co alumnado e para impartir  unha ensinanza a 

distancia as seguintes ferramentas : 

-Libros de texto. 

-Correo electrónico 

-Vídeos. 

-Abalar. 

-Materiais de reforzo e ampliación. 

-Actividades e recursos creados pola profesora. 

-Recursos Online de diversas editoriais. 

-WhatsApp. 

-Chamadas telefónicas. 

-Youtube. 

-Videoconferencia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

As profesoras do Departamento usaran diferentes e variados canles de información:   
-Correo electrónico : Gmail. 
-Videoconferencias. 
- Mensaxeria de Classroom. 
- Os titores de cada grupo recibirán avisos do envío de tarefas de recuperación, de traballo semanal do 
alumnado e de conexión as sesións de videoconferencia polos grupos de Titoría organizados en Classroom 
para ese fin ou polo correo corporativo da xunta. 
-Plataforma Abalar. 
 

Publicidade  -Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Captar a información principal de mensaxes, anuncios e comunicados breves. 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.,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.   

Participar en conversas sinxelas, solicitando ou dando información, expresando opinións simples, 
facendo ofrecementos, invitacións ou propostas, aceptándoos ou rexeitándoos con educación. 

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. 

Desenvólverse  proximadamente nunha conversa formal ou informal ou nunha entrevista, 
expresándose sinxelamente e podendo reaccionar ante simples comentarios, si se lle repiten. 

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.  

Identificar grazas as imaxes,instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos de uso cotián, e instrucións claras para respectar normas de seguridade básicas. 

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. 

Entender a información fundamental dunha correspondencia formal. 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). 

Escribir unha carta ou un mensaxe persoal para establecer ou manter contacto social;intercambiar 
información e opinións, describir acontecementos sinxelos, expresar agradecemento e desculpas, 
e facer propostas, de forma sinxela. 

Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia información;se describe en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, de   dan instrucións e se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo,cancelación,confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans)e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
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Escribir mensaxes electrónicos para facer comentarios moi breves ou explicar actividades e 
situacións da vida cotiá,respectando as normas de cortesía máis importantes. 

Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que fai comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións relacionadas conactividades e situación da vida cotiá e do seu interese, 
respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes. 

Utilizar adecuadamente, a maioría das veces, as convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito. 

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. 



 

 

2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos: 

-Observación sistemática: toma nota de calquera aspecto relacionado coa 
actitude e o comportamento (motivación, material, atención, respecto das 
normas). 

-Rúbricas de avaliación. 

-Realización de deberes  con constancia, regularidade  e certa corrección.  

-Autocorrección : o alumno corrixe adecuadamente as tarefas a partir da 
corrección feita na videoclase. 

-Produción oral e escrita:este procedemento permítenos comprobar o 
traballo do alumnado e o grao de consecución dos obxectivos.  

-Intercambios orais co e entre o alumnado. 

-Análise de exercicios de comprensión oral e escrita. 

 

Instrumentos: 
-Rexistro anecdótico e diario de clase. 
-Traballos e tarefas realizadas polo alumnado semanalmente: producións 
escritas /exercicios de comprensión escrita do manual ou doutros métodos. 
-Lista de control (de asistencia as videoclases / de realización de deberes, 
tarefas...) 

-Probas escritas (no caso de volver ás aulas) 

-Revisión de tarefas . 

-Audios e vídeos (producións orais). 

-Exercicios de comprensión oral, do manual, ou doutros métodos. 

-Videoclases . 
-Diálogos. 

Cualificación final 

A avaliación é continua e as actividades realizadas na fase non presencial so 

poderá ter valor positivo para cualificar o alumnado. O traballo do terceiro 

trimestre servirá, exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a cualificación final.  

Co cal a nota da terceira avaliación terá en conta a nota da segunda avaliación 

que poderá aumentar ata 1 punto si o alumnado realizou as tarefas con 

regularidade e con certa corrección e conectouse ás videoclases durante o 

terceiro trimestre: 

50% da cualificación corresponderá  a  consecución dos estándares de 

aprendizaxes  rexistrados no traballo, nas probas e nas  tarefas diarias.  

50% da cualificación corresponderá a valorar a presencia, actitude, interese  e 

participación a través das conexións (nos casos do alumnado con 

conectividade) e da comunicación (wasap, chamadas telefónica, correo 

electrónico nos casos de alumnado sen conectividade).   

PUNTUACIÓN FINAL = 7/10 (6,75) 

NOTA DA SEGUNDA 

AVALIACIÓN 

TAREFAS /PROBAS/ 

ACTIVIDADES 

0,5 PTOS 

 
SEMPRE            A VECES              NUNCA 

  0,5                        0,25                         O 

CONEXIÓN 

0,5 PTOS 

 
SEMPRE         A VECES                NUNCA 

    0,5                    0,25                          0 



 

 

Exemplo: 6 0,5                            0,25 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Aqueles alumnos/ as que suspendan a materia de francés na avaliación final 
de xuño poderán presentarse á convocatoria de setembro para realizar unha 
proba onde entrarán os contidos vistos na clase durante as dúas primeiras 
avaliacións de clases presenciais. Para avalialos teranse en conta non 
soamente a proba escrita senón tamén o estado do caderno de francés .   
 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

 

NON TEMOS 
ALUMNADO COA 

MATERIA 
PENDENTE DE 

CURSOS 
ANTERIORES. 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

1-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Neste curso todo o alumnado ten a segunda avaliación aprobada. Non 

realizaremos polo tanto actividades de recuperación. 

 

2-ACTIVIDADES DE REPASO: 

As primeiras semanas de confinamento estiveron centradas en tarefas de 

repaso mediante exercicios de comprensión e produción oral /escrita 

vistas na clase. 

 

3-ACTIVIDADES DE REFORZO :Aínda co traballo no terceiro 

trimestre esta enfocado principalmente ao repaso, reforzo e recuperación 

con este grupo podemos realizar actividades de ampliación sen 

sobrecargalos de tarefas excesivas.  

 

4-ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

Aproveitando a hora semanal de videoclase pódese realizar actividades 

de ampliación para corrixir tarefas xa enviadas e presentar as seguintes 

coas correspondentes explicacións. A materia nova favorecera  o 

progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. 

Esta materia non se avaliará de xeito independente para facer “media” 

coas cualificacións anteriores. Servirá para mellorar a cualificación 

obtida na segunda avaliación.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

Todo o alumnado ten conectividade e pode seguir polo tanta as 
videoclases semanais. Aproveitamos esa hora para dar as explicacións 



 

 

conectividade e sen 
conectividade): 

“novidosas” e adiantar materia e para resolver as dubidas que xurdan 
na realización das tarefas que teñen que facer na casa. Entregan 
semanalmente un exercicio de produción escrita e de comprensión 
oral ou comprensión escrita. A produción oral realízase durante a 
videoclase. 

A previsión co este grupo é acatar os obxectivos imprescindibles e 
pensamos dar todos os contidos previstos ao principio de curso. 

Materiais e recursos 

O Departamento de francés utiliza como recursos para comunicar  co 

alumnado e para impartir  unha ensinanza a distancia as seguintes 

ferramentas : 

-Libros de texto. 

-Correo electrónico 

-Vídeos. 

-Abalar. 

-Materiais de reforzo e ampliación. 

-Actividades e recursos creados pola profesora. 

-Recursos Online de diversas editoriais. 

-WhatsApp. 

-Chamadas telefónicas. 

-Youtube. 

-Videoconferencia. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As profesoras informaran das adaptacións aos grupos nas que imparten 

clases a través dunha mensaxe Gmail e aproveitaran a hora semanal de 

videoclase para dar as explicacións pertinentes. 

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Captar a información principal de mensaxes, anuncios e comunicados breves.. 
 Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes, gravadas ou de viva voz, que 
conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente estruturada, sempre que poida 
volver escoitar o dito ou pedir confirmación. 

Entender as informacións básicas de conversas en hoteis, tendas, centros docentes ou espazos 
de lecer, sobre datos persoais, prezos, números, etc.  

Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes), e os puntos principais e a información relevante 
cando se lle fala directamente en situacións menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda 
dun obxecto), sempre que poida volver escoitar o dito. 

Identificar as ideas principais de programas de televisión, anuncios, e de  presentación moi 
sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns. 

Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas coñecidos ou do seu interese nos 
ámbitos persoal e educativo; e de programas informativos, documentais, entrevistas en televisión, 
anuncios publicitarios e programas de entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado 
con claridade nunha  variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe. 

Facer presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre  
aspectos concretos de temas do seu interese. 

Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual, sobre aspectos con-cretos de temas 
educativos sinxelos do seu interese, organizando a información básica nun esquema coherente e 
ampliándoa con algún exemplos, e respondendo a preguntas sinxelas deoíntes sobre o tema tratado. 

Arránxase para desenvolverse en situacións cotiás, como viaxes,  compras, aloxamento ou 
actividades de lecer, respectando as normas básicas de cortesía, e utilizando estratexias de 
comunicación lingüística verbais e non verbais. 

Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais pero predicibles  que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais ou educativos (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias 
de comunicación lingüísticas (uso de exemplos e palabras de significado próximo) e xestos apropiados. 

Participar en conversas formais ou entrevistas sinxelas, solicitando ou dando información, 
expresando opinións simples, facendo ofrecementos, invitacións ou propostas, aceptándoos ou 
rexeitándoos con educación. Pedir instrucións ou solucións a problemas prácticos. 

Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas moi 
habituais nestes contextos, intercambiando información relevante sobre feitos concretos, pedindo 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus 
puntos de vista, e xustificando brevemente as súas accións, opinións e plans. 

Saber identificar as informacións importantes dun texto xornalístico, ou divulgativo, guiándose 
pola forma do documento, as imaxes, títulos, etc. 

 Identifica a información máis   importante en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera 
soporte, breves e ben estruturados e que traten temas xerais e coñecidos ou traballados previamente, e 
capta as ideas principais de artigos divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado 
de tecnicismos, sobre temas do seu interese. 

Comprender correspondencia persoal. 
Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela,en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias,impresións e sentimentos, e se intercambian 
información e opinións  sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Entender información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta. 

Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 
(glosarios,dicionarios,enciclopedias e revistas)claramente estruturados, que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes,vídeos ou animacións que  axuden á comprensión sobre temas relativos  a materias 
educativas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses. 

Describir, en carta ou por correo electrónico, experiencias . 
Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias e sentimentos; 
narra, deforma lineal, actividades e experiencias presentes e pasadas; e intercambia información e 
opinións sobre temas concretos nas súas áreas de interese persoal ou educativo. 

Escribir correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a unha oficina de turismo para Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
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solicitar información, respectando as convencións formais e as normas de cortesía básicas . comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un servizo,respectando as convencións formais e 
normas de cortesía máis comúns neste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto. 

Redactar informes  expositivos moi breves e sinxelos . 
 Escribe, nun  formato convencional,informes expositivos moi breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo, facendo  breves  descricións e narrando acontecementos seguindo 
unha estrutura esquemática moi sinxela(título, corpo do texto e,de ser o caso, conclusión e bibliografía). 

Utilizar adecuadamente, a maioría das veces, 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.),. 

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. 

Comprender as consignas dunha tarefa (pedir ou dar información,agradecer, desculparse, 
solicitaralgo, invitar, etc.), utilizando axeitadamente as estruturas e o léxico necesarios, básicos, 
e traballados con anterioridade. 

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 
suficientes para comunicar con eficacia. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

-Observación sistemática: toma nota de calquera aspecto relacionado coa actitude e o comportamento (motivación, 
material, atención, respecto das normas). 

-Rúbricas de avaliación. 

-Realización de deberes  con constancia, regularidade  e certa corrección.  

-Autocorrección : o alumno corrixe adecuadamente as tarefas a partir da corrección feita na videoclase. 

-Produción oral e escrita:este procedemento permítenos comprobar o traballo do alumnado e o grao de consecución 
dos obxectivos.  

-Intercambios orais co e entre o alumnado. 

-Análise de exercicios de comprensión oral e escrita. 

Instrumentos: 
-Rexistro anecdótico e diario de clase. 
-Traballos e tarefas realizadas polo alumnado semanalmente: producións escritas /exercicios de comprensión escrita 
do manual ou doutros métodos. 
-Lista de control (de asistencia as videocasetes / de realización de deberes, tarefas...) 

-Probas escritas (no caso de volver ás aulas ou telemática). 
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-Revisión de tarefas . 

-Audios e vídeos (producións orais). 

-Exercicios de comprensión oral, do manual, ou doutros métodos. 

-Videoclases . 

-Diálogos. 

Cualificación final 

A avaliación é continua e as actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para cualificar o 

alumnado. O traballo do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar 

a cualificación final.  

Co cal a nota final terá en conta a nota da segunda avaliación que poderá aumentar ata 1 punto si o alumnado realizou 

as tarefas con regularidade e con certa corrección e conectouse ás videoclases durante o terceiro trimestre : 

50% da cualificación corresponderá  a  consecución dos estándares de aprendizaxes  rexistrados no traballo, nas probas 

e nas  tarefas diarias.  

50% da cualificación corresponderá a valorar a presencia, actitude, interese  e participación a través das conexións (nos 

casos do alumnado con conectividade) e da comunicación (wasap, chamadas telefónica, correo electrónico nos casos de 

alumnado sen conectividade).  

 

  

PPUUNNTTUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAALL  ==  77//1100  ((66,,7755))  

NNOOTTAA  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  AAVVAALLIIAACCIIÓÓNN  TTAARREEFFAASS  //  PPRROOBBAASS//TTRRAABBAALLLLOOSS  

00,,55  PPTTOOSS  
SSEEMMPPRREE                        AA  VVEECCEESS                            NNUUNNCCAA  

    00,,55                                                00,,2255                                                  OO  

CCOONNEEXXIIÓÓNN  

00,,55  PPTTOOSS  
SSEEMMPPRREE                  AA  VVEECCEESS                                NNUUNNCCAA  

        00,,55                                        00,,2255                                                    00  

EExxeemmpplloo::  66  00,,55                                                        00,,2255  
 

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Aqueles alumnos/ as que suspendan a materia de francés na avaliación final de xuño poderán presentarse á 
convocatoria de setembro para realizar unha proba na cal entrarán os contidos vistos na clase durante as dúas 
primeiras avaliacións de clases presenciais. Para avalialos teranse en conta non soamente a proba escrita senón 
tamén o estado do caderno de francés .   

Alumnado de materia Criterios de avaliación: 
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pendente 

NON TEMOS ALUMNADO 
COA MATERIA PENDENTE 
DE CURSOS ANTERIORES. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son variadas e teñen en conta as diferentes situacións do alumnado: 

1-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Neste curso soamente un alumno ten a segunda avaliación suspensa e está a realizar actividades de repaso que se 

lle manda cada semana. 

2-ACTIVIDADES DE REPASO: 

As primeiras semanas de confinamento estiveron centradas en tarefas de repaso mediante exercicios de 

comprensión e produción oral /escrita vistas na clase.  

3-ACTIVIDADES DE REFORZO :Aínda co traballo no terceiro trimestre esta enfocado principalmente ao 

repaso, reforzo e recuperación con este grupo podemos realizar actividades de ampliación sen sobrecargalos de 

tarefas excesivas.  

4-ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Aproveitando a hora semanal de videoclase pódese realizar actividades de 
ampliación para corrixir tarefas xa enviadas e presentar as seguintes coas correspondentes explicacións. A materia nova 
favorecera  o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das competencias clave. Esta materia non se avaliará de 
xeito independente para facer “media” coas cualificacións anteriores.  Servirá para mellorar a cualificación obtida na 
segunda avaliación.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade e sigue polo tanta as videoclases semanais. Aproveitamos esa hora para 
dar as explicacións “anovadoras” e adiantar materia e para resolver as dubidas que xurdan na realización das 
tarefas que teñen que facer na casa. Entregan semanalmente un exercicio de produción escrita e de 
comprensión oral ou comprensión escrita. A produción oral realízase durante a videoclase. 

A previsión co este grupo é acatar os obxectivos imprescindibles e pensamos que dar todos os contidos 
previstos ao principio de curso. 

Materiais e recursos 

O Departamento de francés utiliza como recursos para comunicar  co alumnado e para impartir  unha ensinanza a 

distancia as seguintes ferramentas : 

-Libros de texto. 

-Correo electrónico 

-Vídeos. 

-Abalar. 

-Materiais de reforzo e ampliación. 
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-Actividades e recursos creados pola profesora. 

-Recursos Online de diversas editoriais. 

-WhatsApp. 

-Chamadas telefónicas. 

-Youtube. 

-Videoconferencia. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

-Correo electrónico : Gmail. 
-Videoconferencias. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  2ºBAC 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Comprender un texto instrutivo breve e responde as actividades referidas ao seu contido. Capta os puntos principais e detalles relevantes de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente 
artelladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, ou sobre como utilizar unha máquina ou dispositivo de uso 
menos habitual). 

Entender un diálogo cotián nunha entrevista laboral e escolle a frase que mellor se axusta ao seu 

contido. 

Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes, centros educativos), ou menos habituais (p. e. nunha farmacia, 
un hospital, nunha comisaría ou un organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns 
detalles. 

Comprender un diálogo no que se explican normas e é capaz de escoller as frases que mellor se 

axustan ao seu contido. 

 Capta os puntos principais e detalles relevantes de mensaxes gravadas ou de viva voz, 
claramente artelladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores automáticos, ou sobre como utilizar unha máquina ou dispositivo 
de uso menos habitual). 

  Comprender un texto oral e sabe completar un resumo sobre o seu contido. 

 

Comprende, nunha conversación informal na que participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos 
habituais, artellados de forma clara, así como a formulación de hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas como p. e., a música, o cine, a 
literatura ou os temas de actualidade. 

Comprender un diálogo cotián realizado nun contexto formal e responde preguntas referidas ao 

seu contido. 

Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou 
elabore, algo do que se lle dixo. 

Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas 
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p. 
e. unha estrutura interrogativa para expresar sorpresa). 

Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de estudantes). 

 

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e redonda socioeconómica, 

Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece 
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relacións interpersoais (xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e institucional), e 
convencións sociais (actitudes, valores), así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto. 

ideas significativas de artículos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en 
textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

 Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e achegando información necesaria e pertinente, 
axustando de forma adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, feitos relacionados  co seu ámbito 
de interese, actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha viaxe, un acontecemento 
importante, un libro, unha película), ou feitos imaxinarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

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

Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante en 
presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu 
interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 

Coñecer e utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente. 

Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono ou outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e expresa e 
xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; 
pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe 
aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os 
temas de actualidade. 

Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e a organización de estruturas 
sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p. 
e. unha estrutura interrogativa para expresar sorpresa). 

Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (p. e. nun evento cultural, ou nunha residencia de estudantes). 

Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e 
ampliación ou reestruturación da información (p. e. nova fronte a coñecida; exemplificación; 
resumo). 

 Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros online ou blogs, na que 
se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos; se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e redonda socioeconómica, 
relacións interpersoais (xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e institucional), e 
convencións sociais (actitudes, valores), así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto. 

  Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece 
ideas significativas de artículos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en 
textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 
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Coñecer, e utilizar para a comprensión do texto, os aspectos sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e redonda socioeconómica, 
relacións interpersoais (xeracionais, ou no ámbito educativo, ocupacional e institucional), e 
convencións sociais (actitudes, valores), así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto. 

Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece 
ideas significativas de artículos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en 
textos de carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de 
estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable 
de expresións, estruturas e un léxico de uso frecuente, tanto de carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou de interese. 

Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un accidente), describindo 
brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de forma sinxela os motivos de certas accións. 

Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
expoñentes comúns de ditas funcións e os patróns discursivos habituais para iniciar e concluír o 
texto escrito adecuadamente, organizar a información de forma clara, ampliala con exemplos ou 
resumila. 

 

Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra, de forma lineal e coherente, feitos relacionados  co seu ámbito 
de interese, actividades e experiencias pasadas (p. e. sobre unha viaxe, un acontecemento 
importante, un libro, unha película), ou feitos imaxinarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

 Incorporar á produción do texto oral monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais e convencións sociais nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional/laboral, seleccionando e achegando información 
necesaria e pertinente, axustando de forma adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema tratado e ao canal de comunicación, e expresando opinións e puntos de 
vista coa cortesía necesaria. 

  Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estancia noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde, 
lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou 
unha xestión formal de forma sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

 Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados 
cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de expresións e modismos 
de uso frecuente cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. se se lle solicitan documentos 
para unha estancia de estudos no estranxeiro). 

Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente. 

Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral (p. e. para 
solicitar unha bolsa). 



 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 47 DE 49 CENTRO:IES VIRXE DO MAR  
CURSO:2ºBAC  

MATERIA: FRANCÉS II, 2ª L.E. 

 

2. Avaliación e cualificación 2º BAC 

Avaliación 

Procedementos: 
Para valorar a 3ª avaliación terase en conta  a realización e entrega de tarefas; 
asistencia e participación nas sesións de videoconferencia. 

Instrumentos: 
Realización das tarefas propostas telematicamente. 

Asistencia e participación nas sesións de videoconferencia. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
A cualificación da 3ª avaliación e, por tanto, nota final da materia de Francés 
será a da 2ª avaliación. 

Co fin de valorar todo o traballo realizado polo alumnado durante a 3ª 
avaliación, a esta nota sumarémoslle ata un máximo de 0,5 puntos por entregar 
todas as tarefas, establecendo: 0,5, si as entregou todas, 0,25, si entregou case 
todas, 0 entregou 1 ou ningunha. 

Tamén lle sumaremos ata un máximo de 0,5 puntos á nota daqueles 
alumnos/as que se conecten e participen axeitadamente nas clases por 
videoconferencia. Así, sumaremos 0,5, si participou en todas as 
videoconferencias,;0,25: si participou en case todas, e 0 si so participou nunha 
ou en ningunha. 

Como moitos alumnos/as empezaran a realizar un traballo proposto polo 
Departamento para subir a nota final ata o máximo de 1 punto e unha alumna 
incluso xa o entregara, antes do comezo do estado de alarma, decidimos 
manter esta proposta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Ningún alumno/a  de 2º BAC realizará este curso a proba extraordinaria de 
setembro coa materia de Francés. 
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Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado co materia de 2º BAC pendente, nin que teña pendente a 
materia de 1º BAC. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado co materia de 2º BAC pendente, nin que teña pendente a 
materia de 1º BAC. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado co materia de 2º BAC pendente, nin que teña pendente a 
materia de 1º BAC. 

 

 

 

3. 2º BAC. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades 

As actividades do 3º trimestre en 2º BAC están centradas na práctica das 
probas da ABAU. Así na tarefa semanal, os alumnos/as reciben 
normalmente textos con preguntas tipo ABAU. Poden recibir tamén algún 
texto oral do que parten as preguntas de comprensión e incluso actividades 
para revisar algunha cuestión gramatical o morfosintáctica importante. 
Tamén asisten a unha videoconferencia para resolver dúbidas, recibir 
explicacións e realizar diversas actividades, ademáis de manter un 
contacto máis visual e cercano coa profesora e resto de compañeiros/as. 
Sobre os contidos, estes case todos de repaso, xa que quedaban poucas 
clases para rematar a explicación de contidos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Semanalmente o alumnado recibe unha tarefa na que se van traballando 
sobre todo a Comprensión e a Expresión escrita, practicando o tipo de 
actividades que compoñen o exame da ABAU.  
Algunha semana tamén se fará algunha Comprensión oral e algún 
exercicio de expresión oral para que o nivel do alumnado non baixe. 
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Tamén unha vez á semana, manterase unha videoconferencia para 
explicar algún punto da tarefa, resolver dúbidas ou facer conxuntamente 
algunha das actividades propostas.  
O alumnado de Francés de 2º BAC, non ten problemas de conectividade. 
Todos/as poden recibir, realizar e entregar as tarefas, como así o están a 
facer a maioría e asistir ás clases online. 

Materiais e recursos 

Libros de texto; vídeos explicativos; materias de reforzo e ampliación; 
actividades e recursos creados pola profesora; recursos online de diversas 
editoriais; textos ABAU doutros anos e/ou comunidades autónomas; textos 
de varios xornais franceses online,etc... 

 

 

4. Información e publicidade. 2º BAC 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A canle de comunicación co alumnado será dende o 13 de marzo de 2020, o 

Classroom, a mensaxería desta plataforma, o correo electrónico e as sesións de 

videoconferencia. Por estas canles recibirán todas as informacións referentes a 

contidos, metodoloxía, recursos, criterios de avaliación e calificación e se 

resolverán todas as dúbidas no que a este respecto podan xurdir. 

Os titores de cada grupo recibirán, cando a soliciten, a información sobre o 
traballo de cada alumno/a. De ser esta nula o irregular, a profesora informará á 
titora e á familia mediante Abalar. 
Tamén cada pai/ nai que así o solicite, recibirá información detallada do traballo 
do seu fillo/a durante a 3ª avaliación. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


