
 
 
  
 

ACTIVIDADE PORTFOLIO 
DE SECUNDARIA 
Curso 2011/2012 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 

NA CASIÑA 
IDIOMAS □ GALEGO                  X □ FRANCÉS                □ OUTRAS LINGUAS: 

□ CASTELÁN               □ ALEMÁN 

□ INGLÉS                     □ ITALIANO 

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

A1.2 

É capaz de comprender e empregar expresións cotiás de uso moi 
frecuente así como frases sinxelas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato. Pode presentarse a si mesmo e a outros, pedir e dar 
información persoal básica sobre o seu domicilio, as súas pertenzas e 
as persoas que coñece. Pode relacionarse de forma elemental sempre 
que o seu interlocutor fale amodo e con claridade e estea disposto a 
cooperar. 

DESTREZAS QUE SE 
INCLÚEN 

X□ COMPRENDER: X□ comprensión auditiva / X□ comprensión lectora 

X□ FALAR: X□ expresión oral / X□ interacción oral (conversar) 

X□ ESCRIBIR: X□ expresión escrita 

OBXECTIVOS - Aprender novo vocabulario referido á casa e ás tarefas domésticas. 
- Repasar e utilizar noutros contextos este vocabulario. 
- Ser quen de presentar aos seus compañeiros o tipo de vivenda de cada quen, 
con descriccións máis ou menos pormenerozidas da distribución e das 
distintas estancias. 
- Escoitar á profesora e ós compañeiros de forma respectuosa. 
- Decatarse de que para estraer a idea global dun texto no é necesario entender 
absolutamente tódalas palabras. 
- Decatarse de que “non o estou facendo tan mal” e “entendo, pronuncio,… 
mellor do que pensaba”. 
- Perder o medo a ler ou falar en público. 
- Descubrir o Portfolio    

NIVEL 2º ESO 

 

SECCIÓN DO PEL X□ BIOGRAFÍA 

X□ PASAPORTE DE LINGUAS 

X□ DOSSIER 

PROCEDEMENTO Intentei ir na lingua do máis más obvio ao menos obvio: póñense  de 
relieve e identifícanse as palabras transparentes e os feitos gramaticais  que 
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son iguais nas linguas maternas antes de abordar os feitos específicos do 
francés.  
A estratexia de aprendizaxe foi entón a da anticipación a partir do xa 
coñecido, xunto coa comparación entre os dous sistemas.  
Fixen láminas grandes coas diferentes partes da casa por dentro e por fóra e 
tamén láminas de distintas habitacións co mobiliario e accesorios máis 
comúns. Os alumnos recibiron asimesmo fotocopias tamaño folio individuais 
para que os gardasen nos seus ficheiros de clase ou no portfolio se o 
preferían. 
Unha vez estudiado todo o vocabulario e expresións, dispuxen varias 
actividades lúdicas baseadas en retos entre alumnos e grupos de alumnos. 
  

AVALIACIÓN:  
Seguimento 

Fixeime en atopar estes tres tipos de actos de fala:  
- situacións comunicativas cercanas á vida real dos adolescentes e das súas 
inquietudes personais, isto levounos a falar de els mesmos, dos seus 
gustos, da súa familia, das súas opinións e dous seus hábitos na casa.  
- situacións reais de comunicación, as que ten lugar no mesmo centro, 
durante a clase de francés, no momento de intercambiar nos subgrupos o 
coa profesora.   
- situacións imaxinarias: xogos, imitacións, farsas, aquí a lingua  que se 
moviliza entonces é a da emoción, da risa, e de mayor liberdade.  
Por medio da observación e da comprobación da realización de tarefas, os 
alumnos foron calificados nos distintos apartados. 

AVALIACIÓN: 
Nivel de participación 

 

Moi alto. Toda a clase participou activamente. 
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