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ACTIVIDADE PORTFOLIO 

DE ADULTOS 

Curso 2009/2010  

TÍTULO DA 

ACTIVIDADE 

CALES SON OS MEUS COÑECEMENTOS PREVIOS DA LINGUA 

FRANCESA? 

IDIOMAS □ GALEGO                   X FRANCÉS                □ OUTRAS LINGUAS: 

□ CASTELÁN               □ ALEMÁN 

□ INGLÉS                     □ ITALIANO 

DESCRITORES A 

TRABALLAR 

Son quen de dar información persoal. 

DESTREZAS QUE SE 

INCLÚEN 

□ COMPRENDER: □ comprensión auditiva / □ comprensión lectora 

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

□ ESCRIBIR: □ expresión escrita 

OBXECTIVOS . Presentación da Biografía Lingüística do Portfolio Europeo das Linguas. 
. Analizar e aproveita-los coñecementos previos da lingua francesa. 
. Empregar a psicolingüística e a sociolingüística como ferrementas na 
aprendizaxe das linguas aproveitando os coñecementos previos da lingua 
presentes no subconsciente e as experiencias vividas relacionadas con esta 
lingua. 
  A biografía lingüística axudará ó alumno a reflexionar sobre  as súas 
experiencias de aprendizaxe fóra da aula. Axudaralle tamén a reflexionar 
sobre as súas experiencias interculturais, a determinar a súas necesidades e 
obxectivos de modo que poida organizar a súa aprendizaxe de idiomas de 
maneira eficaz no futuro. 

NIVEL Básico 1 

SECCIÓN DO PEL X BIOGRAFÍA 

□ PASAPORTE DE LINGUAS 

□ DOSSIER 

PROCEDEMENTO Actividade: Cales son os meus coñecementos previos da lingua francesa? 
Material: Follas e bolígrafo. 
Actividade realizada individualmente. 
Duración: 50 minutos. 
   A actividade baseouse nun achegamento e presentación da Biografía 
Lingüística. Trátase dun grupo de alumnos composto por principiantes totais, 
polo cal esta actividade foi empregada para aproveitar ó máximo os escasos 
coñecementos previos da lingua de todos eles. 
   A actividade centrouse en solicitar ó alumnado reflexionar sobre os seus 
coñecementos previos da lingua, isto é pensar en todas aquelas palabras, 
frases, etc. que coñecían antes de comezar a estudar  a lingua francesa. 
Todos eses datos deberían ser recollidos por escrito para máis tarde realizar 
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unha presentación ante todo o grupo clase. 
   Durante a presentación ó grupo-clase analizaronse tódolos elementos, de 

maneira que todos puidesen adquirir eses coñecementos ou comparar se xa os 

posuían. 
AVALIACIÓN:  

Seguimento 

   O feito de compartir coñecementos e experiencias axudou ó alumnado a 
comparar as súas experiencias de vida e en que maneira estas axudan ou 
dificultan a aprendizaxe. A actividade tamén axudou  a descubrir a utilidade 
dos coñecementos previos nunha lingua como unha ferramenta que debe 
ser aproveitada en tódolos seus aspectos. 
   A actividade resultou moi enriquecedora xa que o alumnado participou con 
grande interese, aínda que ó principio, cando a actividade foi proposta, o 
feito de compartir experiencias persoais intimidounos un pouco, mais cando 
chegou o momento de expoñer estes datos todos contaron as súas 
experiencias e coñecementos sen problemas, relatándonos mesmo 
anécdotas moi interesantes e divertidas. 
   O alumnado aínda non está completamente familiarizado coa realización 
de actividades non tan convencionais, de maneira que deberán perder ese 
tabú de que unha lingua só se aprende empregando un só método. A 
aprendizaxe de linguas require do emprego de moitas técnicas e métodos. 
 

AVALIACIÓN: 

Nivel de participación  

O nivel de participación foi entusiasta, colaboraron todos con grande 
interese e motivación. 

IMPACTO PREVISTO O impacto previsto coincidiu co desexado, xa que se conseguiu fomentar o 

interese polo Portfolio Europeo das Linguas e a participación e intercambio 

de experiencias. 
Informe detallado dos 

coñecementos previos 

do alumnado: 

 
Alumno 1: merci beaucoup, bonjour, au revoir, soleil, plage, la mer, je suis. 
Alumno 2 : petit, rue, fils.  
Alumno 3 : Presentarse en francés, alimentos, días da semana, meses, 
números. Esta alumna naceu en Marruecos. Na súa lingua materna (o 
árabe) empregan palabras francesas na vida cotiá como lycée (instituto), 
goûter (merenda) , fac (facultade). 
Alumno 4: Cancións: Où est le soleil? Je t´aime. Títulos de películas Le mari 
de la coiffeuse. Saludos : bonjour, au revoir. 
Alumno 5 : Estudou hostelaría e neste ámbito empregan moitos términos 
franceses como mise en place. Pasou veráns en Francia e empregaba estes 
frases: une cigarette, tu veux sortir avec moi? Comment tu t´appelles ? 
Alumno 6 : Palabras sueltas : oui, merci, demain, matin. 
Alumno 7 : Profesora de hostelería: términos hostelería. 
Alumno 8: Palabras soltas: maison, table, voiture, père, mère...Cancións : 
frère Jacques, chevalier de la Table Ronde. 
Alumno 9 : Cancións : Tous les garçons et les filles, L´amour est un oiseau 
sauvage. 
Alumno 10 : Je ne comprends pas analoxía coa frase « non compro pan » 
dunha anécdota contada pola alumna sobre un francés que foi a unha tenda 
e o vendedor entendou que non compraba pan. 
Alumno 11: os números, crêpes, fromage. 

 

 


