
	
	

	 		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
Instrucións	do	27	de	abril	de	2020,	da	Dirección	Xeral	de	Educación,	Formación		Profesional	e	Innovación	Educativa	para	o	
desenvolvemento	do	terceiro	trimestre	do	curso	académico	2019/20,	nos	centros	docentes	da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia.
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1. Contextualización	e	xustificación	
	
O	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	polo	que	se	declara	o	estado	de	alarma	para	
a	 xestión	 da	 situación	 de	 crise	 sanitaria	 ocasionada	 polo	 covid-19,	 no	 seu	 Artigo	 9	
“Medidas	 de	 contención	 no	 ámbito	 educativo	 e	 da	 formación”	 estabelece	 que	 “se	
suspende	a	actividade	educativa	presencial	en	todos	os	centros	e	etapas,	ciclos,	graos,	
cursos	 e	 niveis	 de	 ensino	 contemplados	 no	 artigo	 3	 da	 Lei	 Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	
maio,	 de	 Educación,	 incluída	 a	 ensinanza	 universitaria,	 así	 como	 calquera	 outra	
actividade	educativa	ou	de	formación	impartida	noutros	centros	públicos	ou	privados”.	
	
Tamén	 estabelece	 que	 “durante	 o	 período	 que	 dure	 a	 suspensión	 se	 manterán	 as	
actividades	educativas	a	través	das	modalidades	a	distancia	e	online	sempre	que	resulte	
posible”.	
	
Pola	 súa	 parte,	 o	 Ministerio	 de	 Educación	 e	 Formación	 Profesional	 ditou	 a	 Orde	
EFP/365/2020,	 de	 22	 de	 abril,	 pola	 que	 se	 establecen	 o	 marco	 e	 as	 directrices	 de	
actuación	para	o	terceiro	trimestre	do	curso	2019-2020	e	o	 inicio	do	curso	2020-2021,	
ante	a	situación	de	crise	ocasionada	polo	COVID-19.	
	
A	Consellería	de	Educación,	Universidade	e	Formación	Profesional	ditou	así	mesmo	as	
Instrucións	 do	 27	 de	 abril	 de	 2020,	 da	 Dirección	 Xeral	 de	 Educación,	 Formación	
Profesional	 e	 Innovación	 Educativa	 para	 o	 desenvolvemento	 do	 terceiro	 trimestre	 do	
curso	académico	2019/20	nos	centros	docentes	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	
que	 concreta	 e	 desenvolve	 as	 directrices	 estabelecidas	 na	 devandita	 Orde	
EFP/365/2020.	
	
As	 devanditas	 instrucións	 estabelecen,	 no	 seu	 punto	 6.1,	 que	 “os	 centros	 e	 o	
profesorado	 revisarán	 os	 currículos	 e	 as	 programacións	 didácticas	 para	 centrar	 as	
actividades	 lectivas	 do	 derradeiro	 trimestre	 nas	 aprendizaxes	 e	 competencias	
imprescindibles	que	deberían	desenvolver	os	alumnos	e	as	alumnas,	en	función	da	súa	
etapa,	curso,	área	ou	materia,	flexibilizando	os	seus	plans	de	traballo	e	coidando	de	non	
penalizar	 ou	 afectar	 ao	 benestar	 do	 seu	 alumnado,	 nin	 sobrecargalo	 de	 tarefas	
excesivas”.	
	
Este	documento	ten	como	obxectivo	o	de	cumprir	con	esta	adaptación	no	relativo	aos	
elementos	curriculares	do	nivel	B2.1	do	Departamento	de	Francés	da	EOI	da	Coruña.	
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2.	Criterios	de	avaliación	imprescindibles	
Actividades	de	comprensión	de	textos	orais	

Recoñece	léxico	oral	común	e	máis	especializado,	relacionado	cos	propios	intereses	e	necesidades	no	ámbito	persoal,	público,	académico	e	profesional,	
así	como	expresións	e	modismos	de	uso	común,	e	connotacións	e	matices	accesibles	na	lingua	oral	de	carácter	literario.	
Coñece,	e	selecciona	eficazmente,	as	estratexias	máis	adecuadas	en	cada	caso	para	a	comprensión	do	sentido	xeral,	a	información	esencial,	os	puntos	
principais,	os	detalles	máis	relevantes	e	as	opinións	e	actitudes,	tanto	implícitas	coma	explícitas,	dos	e	das	falantes,	claramente	sinalizadas.	
Comprende	os	significados	e	funcións	xeralmente	asociados	a	diversas	estruturas	sintácticas	propias	da	lingua	oral	en	contextos	de	uso	comúns	e	máis	
específicos	dentro	do	seu	campo	de	interese	ou	de	especialización.	

Actividades	de	produción	e	coprodución	de	textos	orais	
Coñece,	selecciona	con	atención,	e	sabe	aplicar	eficazmente	e	con	certa	naturalidade,	estratexias	adecuadas	para	producir	textos	orais	monolóxicos	e	
dialóxicos	 de	 diversos	 tipos	 e	 de	 certa	 lonxitude,	 planificando	 o	 discurso	 segundo	 o	 propósito,	 a	 situación,	 as	 persoas	 interlocutoras	 e	 a	 canle	 de	
comunicación,	 e	 facendo	 un	 seguimento	 e	 unha	 reparación	 deste	mediante	 procedementos	 variados	 (paráfrases,	 circunloquios,	 xestión	 de	 pausas,	
variación	na	formulación...)	de	maneira	que	a	comunicación	se	realice	sen	esforzo	pola	súa	parte	ou	a	dos/as	interlocutores/as.	
Exprésase	con	claridade,	con	suficiente	espontaneidade	e	cun	ritmo	bastante	uniforme,	e	sen	manifestar	ostensiblemente	que	teña	que	limitar	o	que	
quere	dicir,	e	dispón	de	suficientes	recursos	 lingüísticos	para	facer	descricións	claras,	expresar	puntos	de	vista	e	desenvolver	argumentos,	utilizando	
para	isto	algunhas	estruturas	complexas,	sen	que	se	lle	note	moito	que	está	buscando	as	palabras	que	necesita.	

Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos	
Conta	cun	amplo	vocabulario	activo	de	lectura,	aínda	que	teña	algunha	dificultade	con	expresións	pouco	frecuentes,	que	inclúe	tanto	un	léxico	xeral	e	
máis	 específico	 segundo	 os	 seus	 intereses	 e	 necesidades	 persoais,	 académicas	 ou	 profesionais,	 como	 expresións	 e	 modismos	 de	 uso	 común,	 e	
connotacións	e	matices	accesibles	na	linguaxe	literaria;	e	identifica	polo	contexto	palabras	descoñecidas	en	temas	relacionados	cos	seus	intereses	ou	
campo	de	especialización.	
Le	 cun	 alto	 grao	 de	 independencia,	 adaptando	 o	 estilo	 e	 a	 velocidade	 de	 lectura	 aos	 distintos	 textos	 e	 finalidades	 e	 aplicando	 eficazmente	 outras	
estratexias	adecuadas	para	a	comprensión	do	sentido	xeral,	a	 información	esencial,	os	puntos	principais,	os	detalles	máis	relevantes	e	as	opinións	e	
actitudes,	tanto	implícitas	como	explícitas,	dos/as	autores/as,	claramente	sinalizadas.	
Coñece	 coa	 debida	 profundidade,	 e	 aplica	 eficazmente	 á	 comprensión	 do	 texto	 facendo	 as	 inferencias	 adecuadas,	 os	 aspectos	 socioculturais	 e	
sociolingüísticos	xerais	e	máis	específicos	que	caracterizan	as	culturas	e	as	comunidades	de	práctica	nas	cales	se	usa	o	idioma	e	os	trazos	específicos	da	
comunicación	escrita	nestas,	apreciando	as	diferenzas	de	rexistros	e	estilos	estándar.	

Actividades	de	produción	e	coprodución	de	textos	escritos	
Aplica	 con	 flexibilidade	 as	 estratexias	 máis	 adecuadas	 para	 elaborar	 textos	 escritos	 de	 certa	 lonxitude,	 detallados	 e	 ben	 estruturados,	 p.	 ex.	
desenvolvendo	 os	 puntos	 principais	 e	 ampliándoos	 coa	 información	 necesaria	 a	 partir	 dun	 esquema	 previo	 ou	 integrando	 de	 maneira	 apropiada	



	
	
	

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	 PÁXINA	4	DE	8	 CENTRO:	
CURSO:	

MATERIA:	
	

		

	

información	relevante	procedente	de	diversas	fontes.	
Demostra	un	bo	control	de	estruturas	sintácticas	comúns	e	algunhas	máis	complexas,	con	algún	descoido	esporádico	ou	erro	non	sistemático	que	non	
afecta	a	comunicación,	seleccionándoas	con	flexibilidade	e	adecuadamente	segundo	a	intención	comunicativa	no	contexto	específico.	
Dispón	dun	amplo	léxico	escrito	de	uso	común	e	sobre	asuntos	relativos	ao	seu	campo	de	especialización	e	intereses	e	varía	a	formulación	para	evitar	
repeticións	frecuentes,	recorrendo	con	flexibilidade	a	circunloquios	cando	non	atopa	unha	expresión	máis	precisa.	

Actividades	de	mediación	
Sabe	obter	a	información	detallada	que	necesita	para	poder	transmitir	a	mensaxe	con	claridade	e	eficacia.	
Organiza	adecuadamente	a	información	que	pretende	ou	debe	transmitir	e	detállaa	de	maneira	satisfactoria	segundo	sexa	necesario.	
Transmite	con	suficiencia	tanto	a	información	como,	de	ser	o	caso,	o	ton	e	as	intencións	dos	e	das	falantes	ou	da	autoría.	
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3. Avaliación	e	cualificación	

Avaliación	

Procedementos:	
Proba	escrita	de	fin	de	cuadrimestre,	observación	na	aula	(e	de	ser	o	caso,	
na	 videoconferencia	ou	nas	 interaccións	 telematicas	que	 correspondan	a	
cada	caso),	recollida	de	traballos	e	revisión	de	tarefas.	

Instrumentos:	
• Proba	 Parcial	 de	 Progreso:	 O	 departamento	 realizará	 esta	 proba	 ao	

alumnado	presencial.	Esta	proba	farase,	con	carácter	xeral,	ao	finalizar	
o	primeiro	cuadrimestre.	

• Tarefas	 desenvolvidas	 na	 aula	 ou	 telematicamente	 (redaccións,	
traballos,	 tarefas	 tipo	 certificativo	 e,	 en	 xeral,	 calquera	 evidencia	 que	
permita	obxectivar	a	adquisición	das	competencias	e	a	consecución	dos	
obxectivos	do	curso).	

Cualificación	final	

A	 cualificación	 final	 do	 curso	 estará	 baseada	 nos	 resultados	 da	 Proba	
Parcial	 de	 Progreso	 e,	 de	 ser	 o	 caso,	 na	 realización	 telemática	 das	
actividades	propostas	 polo	profesor	 do	 grupo	para	 aqueles	 alumnos	que	
teñan	a	proba	parcial	ou	totalmente	suspensa	ou	que	non	se	presentasen	
a	ela	ou	a	algunha	das	súas	partes.	
Así	mesmo,	as	actividades	de	reforzo	e	ampliación	previstas	para	o	terceiro	
trimestre	poderán	servir	para	subir	nota.	
A	 avaliación	 e	 cualificación	 das	 devanditas	 actividades	 levarase	 a	 cabo	
seguindo	as	 indicacións	ditadas	pola	Dirección	da	Escola,	en	coordinación	
cos	profesores	de	nivel	e	coa	Xefatura	de	Departamento	e	respectará,	en	
todo	 caso,	 os	 principios	 de	 obxectividade,	 igualdade,	 accesibilidade	 e	
diversidade.	
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4. Metodoloxía	e	actividades	do	3º	trimestre	(recuperación,	
repaso,	reforzo,	e	no	seu	caso,	ampliación)		

Actividades		

Con	carácter	xeral,	o	profesor	tratará	de	dar	continuidade	ás	tipoloxías	
de	 actividades	 previstas	 na	 programación,	 na	 medida	 en	 que	 o	
permitan	a	conectividade	do	alumnado	e	as	 ferramentas	 telemáticas	
utilizadas.	Como	mínimo,	actividades	de	comprensión	oral	e	escrita,	e	
actividades	de	produción,	coprodución	e	mediación	escrita.	Nos	casos	
en	que	sexa	tecnicamente	posible,	traballaranse	tamén	actividades	de	
expresión,	 interacción	 e	 mediación	 oral	 (nomeadamente,	 por	
videoconferencia).	

Metodoloxía	
(alumnado	con	

conectividade	e	sen	
conectividade)	

Todas	 as	 actividades	 desenvolveranse	 de	 xeito	 remoto.	 O	 profesor	
procurará	 respectar,	 na	 medida	 do	 posible,	 os	 horarios	 do	 grupo	 e	
ofreceralle	 ao	 alumno	 unha	 carga	 de	 traballo	 máis	 ou	 menos	
equivalente	 á	 que	 tería	 en	 caso	 de	 continuar	 co	 ensino	 presencial,	
máis	as	actividades	convencionais	de	reforzo	e	ampliación	coas	que	xa	
se	 contaba	 na	 programación	 didáctica.	 Estas	 actividades	 estarán	 a	
disposición	do	alumno	a	 través	de	Centrosnet,	a	aula	virtual	Moodle	
da	 EOI	 ou	 equivalente,	 e/ou	 por	 correo	 electrónico,	 e	 poderán	
completarse	con	sesións	por	videoconferencia	a	proposta	do	profesor	
responsable	 do	 grupo,	 sempre	 tendo	 en	 conta	 as	 posibilidades	 de	
conexión	dos	seus	alumnos	e	as	súas	propias,	así	como	as	necesidades	
do	grupo.	
Pola	súa	parte,	a	auxiliar	de	conversa	poderá	ofrecer	sesións	semanais	
por	 videoconferencia	 de	 expresión	 e	 interacción	 oral	 para	 darlle	
continuidade	ao	traballo	que	esta	xa	viña	facendo	con	anterioridade.	
Estas	 sesións	 dependerán	 en	 todo	 caso	 de	 que	 haxa	 alumnos	
interesados	en	participar	e	poderán	reunir,	de	ser	o	caso,	a	alumnos	
de	 distintos	 grupos	 en	 función	 do	 aforo	 e	 da	 dispoñibilidade	 da	
auxiliar	 de	 conversa.	 Estas	 sesións	 estarán	 coordinadas	 por	 Beatriz	
Arboleya	 Andrés	 (coordinadora	 da	 auxiliar	 de	 conversa),	 e	 serán	
supervisadas	 polo	 coordinador	 de	 nivel	 para	 garantir	 que	 os	 seus	
contidos	se	axustan	ao	establecido	pola	presente	adaptación	da	PD. 

Materiais	e	recursos	

Os	 profesores	 que	 estivesen	 a	 traballar	 cun	 libro	 de	 texto	 con	
anterioridade	ao	 inicio	da	crise	poderán	continuar	traballando	con	el	
telematicamente	 se	o	estiman	oportuno.	 Serviranse	das	 ferramentas	
TIC	 para	 indicarlle	 semanalmente	 aos	 alumnos	 as	 actividades	 que	
teñen	 que	 levar	 a	 cabo.	 Ademais,	 poderán	 utilizar	 aulas	 virtuais,	
correo	 electrónico	 ou	 outras	 ferramentas	 na	 nube	 para	 achegarlles	
aos	 alumnos	 todos	 os	 materiais	 necesarios	 para	 o	 correcto	
desenvolvemento	das	actividades	de	reforzo,	incluíndo	URLs	a	vídeos,	
PDFs,	documentos	de	texto	editable,	e,	en	xeral,	calquera	recurso	que	
sexa	posible	compartir	remotamente	servíndose	de	ferramentas	TIC.	 
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5. Información	e	publicidade	

Información	ao	
alumnado	e	ás	

familias	

O	profesorado	daralle	cumprida	publicidade	a	este	documento	
mediante	correo	electrónico	e/ou	mediante	anuncios	na	aula	virtual	e,	
de	ser	o	caso,	explicándoo	nas	sesións	semanais	por	videoconferencia	
aos	alumnos	participantes.	

Publicidade		 Publicación	obrigatoria	na	páxina	web	do	centro.	
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