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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES MANUEL GARCÍA BARROS é un dos tres centros de ensino secundario, de titula-

ridade pública, ubicado na vila de A Estrada. Contamos con arredor de 450 alumnos e cun 

claustro duns 43 profesores. 

Impártense os catro cursos da ESO, e os Bacharelatos de Artes, Científico e Humanístico. 

O alumnado procede maioritariamente do CEIP Pérez Viondi tamén situado na Estrada, 

pero tamén é certo que cada vez vanse incorporando máis alumnos procedentes de cen-

tros ubicados no rural estradense, así como da zona de Cuntis e Forcarei, así como dun 

centro concertado como é o Colexio de Lourdes ( A Estrada). 

Este curso 2021-2022 comenzámolo dentro da situación de excepcionalidade imposta 

pola pandemia do COVID-19 desde o curso pasado. 

Desde o 13 de marzo de 2020, as clases pasaron a ser virtuais en todos os niveis, ata fi-

nal do curso 2019-2020. Foi preciso facer readaptacións nas nosas programacións e as 

aulas impartíanase ou ben a través da Aula Virtual, de Plataformas como WEBEX, e /ou 

outros soportes informáticos e móbiles. 

Este curso empezámolo tamén con medidas e protocolos tendentes a paliar a propaga-

ción da pandemia, coa ventaxa con respecto ó curso pasado de que tanto o profesorado 

como o alumnado maior de 12 anos, recibimos todos as vacinas recomendadas  pola  

Consellería de Educación. 

Continuamos no noso centro co equipo COVID creado no curso pasado, do que é coordi-

nadora a Directora. Este equipo está a traballar na elaboración dun protocolo en coordi-

nación coa ANPA, cos servizos de Atención Primaria de A ESTRADA, ó tempo que solici-

tan a colaboración de todo o profesorado. 

Este protocolo será presentado en Claustro e tamén ó Consello escolar. 

MEDIDAS XERAIS: 
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• Tratouse de reducir ó máximo os “cruces” entre grupos. 

• Nos tres primeiros cursos da ESO os grupos son estancos non compartindo materias 

con ningún outro grupo. 

• Desdóbranse as optativas para evitar movementos intergrupais e economizar aulas. 

As materias de Libre Configuraciónde 1º e de 2º ESO serán excepcionalmente dedicadas 

a reforzar materias troncais. 

Nas aulas de Informática ( só se usarán cando sexa absolutamente indespensable)colo-

cáronse o curso pasado, mamparas de separación ó ser imposible manter a distancia de 

1,50 metros. Este curso, a distancia entre alumnos é de 1,20 m. 

GRUPOS 

1º ESO: 3 grupos 

              A materia LC dedicarase a reforzo dentro do plan de recuperación 

2º ESO: 3 grupos 

               A materia LC dedicarase á reforzo dentro do plan de recuperación. 

3º ESO: 3 grupos. 

4º ESO: 2 grupos. 

1º Bacharelato: 3 grupos                

2º Bacharelato: 3 grupos 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

O Departamento de Francés do IES MANUEL GARCÍA BARROS está constituído para 

este curso 2020-2021 polos profesores: 

- María Teresa Iglesias Yugat, Xefa do departamento e profesora con carácter definitivo 

no Centro, impartirá 17 horas de clase. 

- Alicia Díaz Jublin,  con destino provisional no IES MGB pertencente ó Departamento de 

Francés, no que impartirá 8 horas  xunto con 6 horas de Inglés como materia afín. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DO DEPARTAMENTO 

• Coordinar as programacións didácticas 

• Establecer os niveis mínimos para cada curso 

• Realizar probas de avaliación inicial 

• Establecer criterios e instrumentos de avaliación para todos os alumnos, incluídos os 

que teñen a materia pendente 

• Analizar os resultados de cada avaliación e revisar a programación. 

• Elaborar programas adaptados se se dera o caso dunha situación semipresencial 

ou de confinamento coma o 3º trimestre do curso pasado 

• Crear actividades complementarias e extraescolares 

• Coordinar a elaboración de adaptacións para alumnos en dificultade. 

• Adquisición de novos materiais didácticos. 

• Elexir libros de lectura para os distintos cursos. 

• Revisar libros de texto ( este curso o Departamento tiña previsto o cambio de editorial e 

de manuais, pero as circunstancias actuais fixérono imposible desde finais do curso 

pasado). 

• Confecionar material complementario e/ou substitutorio ( en caso de ensino a 

distancia) para desenvolver os temas previstos nos distintos cursos. ( Plataforma 

MOODLE). 

OBXECTIVOS DO DEPARTAMENTO 

• Colaborar na consecución dos Obxectivos do centro participando na realización de 

actividades e mantendo unha actitude cooperante e responsable. 

• Contribuir , a través das catro destrezas lingüísticas, á consecución das competencias 

consideradas básicas pola U.E. 
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• Fomentar o sentimento de autoestima, animando ó traballo continuado e ó esforzo dos 

alumnos. 

• Desarrollar no alumnado a capacidade de aplicar o que aprenden ás situacións da vida 

diaria. 

• Crear hábitos de cooperación e comportamento solidario dentro dun grupo ou equi-

po. 

• Fomentar actitudes tolerantes e libres de prexuízos. 

• Fomentar hábitos de coidado e saúde de si mesmos. 

• Defender os Dereitos Humanos loitando contra comportamentos sexistas, xenófo-

bos, racistas, homófobos… 

• Propiciar a afición á lectura en francés como fonte información e comunicación. 

• Facerlles ver a importancia de coñecer unha lingua e unha cultura tan ricas como o 

Francés, dentro da Francofonía. 

NIVEIS E GRUPOS 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

CURSOS MATERIA GRUPOS HORAS TOTAL

1º ESO FR 2ª lingua es-
tranxeira

3 2 6
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*O programa  CUALE será impartido na tarde dos mércores 

María Teresa Iglesias Yugat, coa xefatura do Departemento, impartirá 16 horas:  

6 en 2º ESO A, B, C 

2 en 3º ESO B 

3 en 4º ESO A, B 

2 en 2º Bac A, B, C 

3 en CUALE 

Alicia Díaz  Jublín  impartirá as 6 horas correspondentes ós tres curos de 2º ESO mais  

2 horas en 3º ESO A 

FACTORES NOS QUE SE ASENTA A MATERIA FLE 

Na programación da materia FLE cómpre ter en conta tres factores que son os tres puntos 

sobre os que se asentan os aspectos esenciais do currículo. 

1o factor: FLE é unha materia na que os alumnos carecen de competencia lingüística 

previa e ademais é optativa tanto no segundo ciclo da  ESO, coma no Bacharelato e no 

Programa CUALE. 

Polo tanto: 

2º ESO FR 2ªLE 3 2 6

3º ESO FR 2ªLE 2 4 4

4º ESO FE 2ªLE 1 3 3

1º BAC FR 2ªLE 1 2 2

*PROGRAMA 
CUALE

Nivel B1 1 3 3

TOTAL HORAS 24

CURSOS MATERIA GRUPOS HORAS TOTAL
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a) O punto de partida: en 1o da ESO existe un umbral cero, o cal quere dicir que todos 

os alumnos teñen, polo xeral, o mesmo nivel, agás casos illados de pais francófonos 

ou contactos por motivos de emigración. 

b) A opcionalidade do FLE: agás no primeiro ciclo da ESO, o Francés sempre é materia 

optativa. Este carácter opcional obriga a un enfoque da materia flexible xa que non 

todo o alumnado ten as mesmas motivacións á hora de elexir, nin o mesmo nivel. Isto 

       dificulta o traballo co grupo.Por eso, o Proxecto Curricular ten en conta estes dous  

       eixos claves: 

      - as súas necesidades de aprendizaxe 

      - os seus intereses presentes ou futuros. 

Responder ás súas necesidades:  

É unha materia entre outras ofertadas. Para ser competitiva deberá responder ás necesi-

dades do alumnado e ós seus gustos, no sentido da actualidade, tanto nos contidos coma 

na metodoloxía. 

Ten esta materia un marcado carácter instrumental e un tanto lúdico, sobre todo na ESO, 

buscando sempre o equilibrio de non se exceder demasiado en contidos gramaticaliza-

dos, aplicando unha metodoloxía activa, motivadora para o alumnado no sentido que se 

identifiquen non só no interese por coñecer a lingua senón sobre todo por utilizala como 

unha posibilidade de adentrarse nun mundo cultural, intelectual e artístico, amplo e rico 

como é a Francofonía ademais de profesional. 

Responder ós seus intereses: 

Isto lévanos a un marco de traballo que se traduce na posibilidade de deseñar un currícu-

lo flexible, en certa medida negociable dentro dunhas condicións: 

  A partir de 4o ESO, o feito de confluiren nun mesmo grupo alumnos de procedencias di-

versas ( o IES Manuel García Barros recolle alumnos procedentes do IES Número 1, do 

Colexio concertado de Lourdes, do CPI de Cuntis…) dá lugar a unha diversidade de niveis 
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de lingua e aprendizaxes diferentes, de xeito que os grupos non son uniformes e os des-

niveis chegan a ser moi notorios. 

Todo esto obriga a unha atención moi individualizada, e a flexibilidade metodolóxica e de 

contidos vén imposta polas circunstancias reais e habituais. 

A tarefa vese en certa medida paliada polo número reducido de alumnado. 

2o factor: a introducción do Francés supón a incorporación dunha 4a língua en Galiza. 

Polo tanto a aprendizaxe nas outras linguas ( a metalinguaxe, destreza e estratexias) te-

rán que ser aproveitadas na adquisición das competencias do Francés. 

3o factor: EN 1o e  2o  da ESO o alumnado é numeroso . A partir de 3o vaise reducindo, 

sobre todo en 4o e 1o de Bac. 

Esta estructura piramidal revela que os alumnos que manteñen ó longo do seu currículo o 

FLE2 están motivados e o Francés forma parte dos seus intereses por preferencia e/ou 

intereses futuros: profesión , bolsas no estranxeiro, Erasmus…  

I-CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETEN-

CIAS CLAVE 

O estudo de FLE2 contribúe á formación persoal e intelectual dos alumnos abrindo as por-

tas á comunicación con toda a Francofonía: Francia, Suíza, Bélxica, Luxemburgo, países 

do Magrebh e da África subsahariana, Canadá, A Guayana francesa e países de Asia. 

Esta comunicación verbal é o primeiro paso que terá lugar noutros ámbitos da vida: cientí-

fico, cultural, artístico, comercial, tanto no mundo profesionalcoma no ocio. 
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Situándonos no Marco Europeo de Referencia que define a competencia lingüística bási-

ca como “unha combinación de destrezas, coñecementos, aptitudes e actitudes, e a dis-

posición a aprender, ademais de saber como facelo”. 

Isto é un legado que todos os individuos necesitan para  o seu “desenvolvemento persoal, 

inserción laboral e emprego”. 

Neste marco defínense as oito competencias clave necesarias para a aprendizaxe per-

manente ó longo da vida. 

1- Competencia lingüística 1o, 2o, 3o ESO ( 2 sesións/semana) 

a) COMPETENCIA ORAL 

- O esencial é espertar a curiosidade pola nova língua 

- A escoita é o fundamental na aprendizaxe en 1o: comprender as mensaxes cotiás do 

profesor ( ordes, saúdos, tarefas…) 

- A comprensión oral é o eixo pragmático fundamental dos cursos 1o e 2o, seguindo o 

curso da lei natural. Primeiro escóitase, logo balbucéase e nun terceiro estadio rómpe-

se a falar. 

- En 1o: ten lugar a reproducción de pequenos diálogos de imitación entre compañeiros. 

- En 2o faranse diálogos imitativos, relativos ás situacións da vida diaria, próximas e sin-

xelas. 

- En 3o van participando en diálogos de in terrelación segundo as pautas deseñadas. A 

improvisación e os elementos de iniciativa propia son polo regular máis frecuentes. 

- Dramatización e escenificación de pequenas conversacións. 

- Saber interactuar en diálogos de clase dirixidos, sobre os temas tratados. 

- Dominar a pronunciación do vocabulario esencial. 

- Aprender cancións, comptines, poemas axeitados ó seu nivel 

b)  COMPETENCIA ESCRITA 
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Dado que o sistema fonético e ortográfico presentan bastantes aspectos diferentes e con-

flictivos ( flexión de xénero e número en substantivos e adxectivos, flexión verbal), a grafía 

terá un papel en certa medida secundario en 1o e en 2o e de maior peso en 3o. 

Competencia lingüística  4o ESO  ( 3sesións semana) 

a) COMPETENCIA ORAL 

- Afianzamento de coñecementos que asegura dar o paso neste curso cara un diálogo 

improvisadoe autónomo sobre os temas tratados. 

- A comprensión e a expresión oral están equilibradas nas competencias: non só hai que 

comprender o que se escoita, tamén hai que saber dicilo. 

- O discurso oral será máis complexo: expresión da opinión, da causa, da finalidade, do 

desexo. As frases empregadas serán completivas e utilizaranse os conectores destas 

modalidades discursivas. 

b) COMPETENCIA ESCRITA 

-  Deben poder escribir textos sobre si mesmos ou sobre outras persoas. 

-  Redactar textos,cartas, couriels, SMS. 

-  Encher formularios sinxelos. 

- Escribir sobre aspectos do seu entorno: descrición de paisaxes, acontecementos. 

- Expresar agradecementos ou desculpas. 

- Narrar vivencias ou experiencias persoais en pasado. 

- Expresar proxectos de futuro sobre si mesmos, a familia, as condicións de vida, o seu 

propio futuro, os seus desexos, a súa formación e os seus proxectos de vida. 

2- Competencia matemática 

Vai sendo adquirida por medio de xogos, comptines e cancións na aprendizaxe dos núme-

ros. 
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Continúa con operacións matemáticas, números de teléfono, idade das persoas, talla, 

peso, porcentaxes e cantidades máis complexas, prezos, medidas, distancias, poboación. 

3- Competencia e Interacción co mundo físico 

Van adquirindo habilidade para interactuar co mundo físico tanto nos seus aspectos natu-

rais coma nos xenerados pola actuación humana. 

Esta habilidade está presente de maneira subsidiaria no 1o ciclo da ESO e tórnase esen-

cial a partir do 2o ciclo, en 3o e 4o, con temas como a ecoloxía, a reciclaxe, os medios de 

comunicación, as redes sociais, a publicidade. 

No Bacharelato esta competencia supón a aplicación do pensamento científico- técnico 

para interpretar a información que se recibe e para predicir e tomar decisións con auto-

nomía persoal. 

4- Tratamento da información e competencia dixital : TIC 

As TICs están integradas na aprendizaxedo FLE2 tanto na utilización habitual dos recur-

sos na rede, coma nos materiais didácticos elaborados a tal fin. 

O traballo a realizar nos sitios web educativos está presente en todas as sesións de clase: 

- exercicios de reforzo 

- exercicios de anticipación e motivación 

- aspectos de civilización e culturais 

- documentais 

- filmes 

- cancións 

- contos, audiolibros 

- festas 

- tradicións 
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- xogos 

- virelangues 

- comptines 

Trátase tamén de que saiban consultar dicionarios, gramáticas, exercicios en liña, de dife-

rentes niveis e garo de complexidade: tout débutant, débutant, A1, A2, B1 a partir de 4o 

ESO, B2 para algúns temas e según que alumnos en Bac e CUALE. 

5- Competencia social e cidadá 

Comunicación e Información axúdanlles a desenvolver a capacidade crítica e seren quen 

de desentrañar a complexa realidade social da sociedade actual. 

Os materiais escollidos están selecionados para complementar aspectos transversais, a 

adolescencia, os diferentes tipos de familia, as desigualdades sociais, a problemática da 

muller, o racismo, a xenofobia e a homofobia. 

Os libros de texto son escollidos porque aportan materiais interesantes que inciden en 

cuestións como ecoloxía, reciclaxe, consumo sostible, escola, dereitos das persoas, dos 

menores… 

Ensinámolos en competencias como acceder ós medios de comunicación iniciándóos na 

lectura comprensiva dos xornais e a discernir no mundo virtual. 

Propiciamos a conexión con alumnos doutros países valorando o enriquecemento hu-

mano e cultural que supón este contacto. 

6- Competencia cultural e artística 

Ensínase a coñecer e a comprender, a apreciar e a valorar as diferentes manifestacións 

artísticas e culturais, a utilizalas como fonte de coñecemento e disfrute: escritores, pinto-

res, cantantes e grupos musicais, filmes, documentais, museos, monumentos… 

Todo está presente ó longo de todos os cursos en todos os grupos e en todos os temas. 
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Ponse en valor o patrimonio tanto material como inmaterial presente nas vilas coma na 

xente, nas tradicións e nos avances tecnolóxicos dos lugares que citamos en diferentes 

temas, resaltando a arquitectura, a historia, a paisaxe, as cancións populares e as mani-

festacións culturais máis relevantes. 

7- Competencia en Aprender a Aprender 

Os alumnos aprenden non só unha lingua estranxeira. Aprenden tamén como se pode 

aprender. Axúdaselles a desenvolver estratexias de aprendizaxe, pasos a seguir, actitudes 

a adoptar, medios e instrumentos a empregar. 

Os contidos puramente gramaticais serán a ocasión de aprender algo máis e nunca un fin 

en si mesmos. 

8-Autonomía e iniciativa persoal 

Esta competencia está intrínsecamente relacionada coa aprendizaxe das linguas estran-

xeiras pois a súa incorporación ó saber persoal esixe interrelación, perseverancia, control 

emocional, capacidade de escoitar e saber dialogar. 
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II- LIBROS DE TEXTO 

Libros de texto Curso 2020- 2021 

1o ESO  @robase 1 Libro do alumno + cahier d´activités 

2o ESO  @robase 2 Libro do alumno + cahier d´activités 

3o ESO  @robase 3 Libro do alumno + cahier d´activités 

4o ESO  @robase 4 Libro do alumno + cahier d´activités 

1o BAC  Mot de passe 1 Libro do alumno + cahier d’activités 

2o BAC  Mot de passe 2 Libro do alumno + cahier d´activités 

Todos estes libros son de Editorial Oxford 
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III-GUIÓN SEGUIDO NA PROGRAMACIÓN DOS DISTINTOS 

CURSOS 

O guión seguido é o mesmo para todos os cursos, agás o PROGRAMA  CUALE  dadas as súas ca-
racterísticas especiais de preparación para a obtención do DELF B1. 

1. OBXECTIVOS 

2. CONTIDOS 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

4. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
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1º ESO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

INTRODUCIÓN 

O Real Decreto 1105/2014, polo que se establece o currículo básico da Educación Se-

cundaria Obrigatoria e do Bacharelato, asigna á Segunda LINGUA ESTRANXEIRA a con-

dición de materia específica da ESO. 

A aprendizaxe de idiomas é esencial no desarrollo intelectual e humano. O Marco Euro-

peo de Referencia para as Linguas , publicado polo Consello de Europa en 2001, obser-

vaa natureza das linguas estranxeiras desde o seu carácter vinculado á acción. 

A Segunda Lingua Estranxeira permite exercitar capacidades coas que construir valores 

universais e contribúe a que o alumnado asimile coñecementos artísticos, científicos, hu-

manísticos e tecnolóxicos, que adquira estratexias de estudo e aprendizaxes diversas e 

desenvolva actitudes que eviten e resolvan conflictos contribuíndo a unha coexistencia 

pacífica. 

Sumámonos así á hora de compartir con Europa un dos seus principais sinais de identi-

dade: o plurilingüismo. 

1. OBXECTIVOS 

O concepto “obxectivo”  designa as capacidades que queremos que o noso alumnado al-

cance ó rematar cada etapa, cada curso, cada unidade didáctica, cada sesión ou tarefa. 

Obxectivos xerais  

O ensino dunha segunda lingua estranxeira na ESO presenta como finalidade a adquisi-

ción das seguintes capacidades ó terminar a etapa: 

1. Comprender información de textos orais en situacións de comunicación varaidas, con 

actitude tolerante, respetuosa e de cooperación cos emisores. 

2. Ser quen de empregar o Francés para comunicar. 

17



3. Participar oralmente en actos de comunicación con certa autonomía. 

4. Ler e comprender textos de temas diversos adaptados ós intereses do alumnado. 

5. Redactar textos sinxelos con finalidades diversas con coherencia e cohesión. 

6. Fomentar a autonomía na aprendizaxe, o traballo colaborativo, e ser quen de aplicar á 

lingua estranxeira coñecementos aprendidos noutras linguas. 

7. Presentar información oral ou escrita empregando estratexias de aprendizaxe adquiri-

das  e usando tamén medios tecnolóxicos. 

8. Valorar a aprendizaxe do Francés como instrumento de acceso a unha nova cultura. 

9. Fomentar o traballo colaborativo, rexeitando calquera discriminación por razón de 

sexo, raza, condición social, fortalecendo habilidades sociais e afectivas. 

10.Coñecer e valorar o propio patrimonio cultural e lingüístico da sociedade galega en 

particular, para que eses valores poidan ser apreciados por cidadáns doutros países 

ou doutroas contextos sociais. 

Obxectivos didácticos 

O conxunto de obxectivos didácticos está no interior de cada unha das unidades didácti-

cas. Han estar sempre en relación cos obxectivos de etapa e cos contidos corresponden-

tes. Para seren operativos e útiles deben cumprir estas condicións: 

• Esplícitos e públicos: deben ser coñecidos polos alumnos 

• Precisos: máis detallados que os obxectivos xerais 

• Definidos no tempo 

• Factibles: a programación debe facerse con criterios realistas 

• Motivadores e do seu interese 

• Perceptibles e medibles 

• Evaluables 
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2. CONTIDOS 

             COMUNICATIVOS         GRAMATICAIS                 LÉXICO


Saudar

Presentarse e presentar a alguén

Despedirse

Decir a súa cor favorita

Comment tu t’appelles?

S’APPELER: Je, Tu, Il , Elle

Comment ça va?

Qui est-ce? C’est…

Palabras transparentes

Saúdos

O Alfabeto

As cores

Números de 0 a 20

U  N   I  D  A  D  E     0

               UNIDADE 1              UNIDADE 1               UNIDADE 1

Identificar un obxecto, unha per-
soa

Comunicarse na aula

Falar do seu horario escolar


Articles définis et indéfinis

Qu’est-ce que c’est?

C’est…

Masculin et féminin

O material escolar 

As asignaturas do seu curso

Os días da semana

              UNIDADE 2             UNIDADE 2               UNIDADE 2

 Falar por teléfono con alguén

Decir a súa idade

Invitar a alguén ó seu cumplea-
nos

Describirse e describir a outra 
persoa

Verbes AVOIR  ÊTRE

Verbes en -er ( au singulier)

Le féminin des adjectifs

Le pluriel

Os meses do ano

Os números de 0 a 100

A negación: como rechazar unha 
invitación

              UNIDADE 3              UNIDADE 3               UNIDADE 3

Falar da familia

As festas familiares

As vacacións de Nadal

Falar dos regalos

Verbes en -er au pluriel

Pronom ON= NOUS

Déterminants possessifs

Futur proche

O léxico da familia: palabras es-
tándar e denominacións cariño-
sas.

Vocabulario básico das prendas 
de vestir

            UNIDADE 4              UNIDADE 4             UNIDADE 4

Falar de deportes e actividades

Nomear as partes do corpo

Expresar que che doe algo

Les articles contractés

La quantité

verbes FAIRE, ALLER, VENIR, IL 
FAUT

Actividades e deportes 

O corpo humano

Expresar o que che gusta e o que 
che desagradafdc

            UNIDADE 5              UNIDADE 5              UNIDADE 5

Situarse no espazo

Coñecer unha cidade francesa

Comprender un itinerario

Indicar unha dirección

Falar dos medios de transporte

Les nombres ordinaux

Il y a/ Il n’y a pas de

Verbe PRENDRE

Prépositions et adverbes de lieu

Léxico dos lugares e monumen-
tos da vila

Os transportes 

Palabras para indicar un itinerario

            UNIDADE 6             UNIDADE 6             UNIDADE 6

Saber decir que hora é 

Narrar o que se fai ó largo do día

Descubrir climas e países

Coñecer profesións e oficios


L’article devant les pays ( mascu-
lins et féminins)

Verbes de la météo : Il pleut, il fait 
chaud,il neige, il fait beau, il y a 
des nuages

L’interrogation

A hora: dixital e clásica

Profesións e oficios frecuentes 

Países e nacionalidades
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O alumnado de 1º ESO ten 2 horas semanais de FR2ª Lingua 

A nosa programación é flexible. Iso quere dicir que esta distribución do tempo é simple-

mente orientativa. A avaliación continua permítenos ir vendo os cambios necesarios du-

rante o proceso sen esperar que este teña rematado. 

Debemos adaptarnos ó ritmo do noso alumnado pois son eles o centro do proceso en-

sino-aprendizaxe. 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

                TRIMESTRE       UNIDADES DIDÁCTICAS                  SEMANAS

PRIMEIRO


14 SEMANAS


UNIDADE 0

UNIDADE 1

UNIDADE 2 

Posibles axustes, desfases ou 
reforzo


2

4´5

4´5

3

SEGUNDO


11 SEMANAS

UNIDADE 3

UNIDADE 4

Sesións de axustes, desfases ou 
reforzo

5

5

1

TERCEIRO


12 SEMANAS

UNIDADE 5

UNIDADE 6

Sesións de axustes, desfases ou 
reforzo

5

5

2
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4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Ó largo do curso escolar  e, a través das 6 unidades didácticas propostas, as competen-

cias traballadas son as seguintes: 

- Competencia social e cívica 

- Competencia matemática 

- Competencia dixital 

- Competencia de conciencia e expresión culturais 

- Competencia tecnolóxica 

- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orais 

- Identificar información esencial e detalles relevantes en textos orais breves, transmiti-

dos de viva voz ou por medios técnicose articulados a velocidade lenta, nun rexistro in-

formal ou neutro, e que versen sobre temas cotiáns en situacións habituais. CCL, CD. 

- Coñecer e aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión xeral, a informa-

ción esencial, as ideas principais e os detalles máis relevantes do texto. CCL, CAA. 

- Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

( hábitos de estudo e actividades de lecer), condicións de vida, relacións interpersoais, 

comportamento e convencións sociais ( costumbres e tradicións). CCL, CSC. 

- Distinguir as funcións comunicativas do texto e os patróns discursivos máis relevantes-

Introdución , desenvolvemento e peche ). CCL, CAA. 

- Recoñecer léxico oral de uso moi común relativos a asuntos do día a día e a temas re-

lacionados cos propios intereses e estudos, e inferir do contexto , con apoio visual, os 

significados de algunhas palabras e expresións. CCL, CAA. 
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- Recoñecer patróns fonolóxicos, sonoros, acentuais, rítmicos e te entonación de uso 

máis común para recoñecer intencións comunicativas. CCL, CAA. 

- Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios de países e culturas fran-

cófonas. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar o Francés como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a propia cultura 

galega. SIEP, CEC. 

BLOQUE 2. Produción de textos orais: expresión e interación. 

- Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, nos que se inter-

cambia información sobre temas cercanos e asuntos coñecidos ou de interese persoal 

ou educativo. Permítense eventuais interrupcións ou vacilacións, pausas, reformula-

cións discursivas, e peticións de repeticións por parte do interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias necesarias para producir textos orais monolóxi-

cos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando entre outros, proce-

dementos como a adaptación da mensaxe a patróns da súa propia lingua ou outras, ou 

o uso de de palabras aproximadas ante a ausencia doutras máis precisas. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Incorporar certos coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, actuacións, comportamento e convencións 

sociais, e normas de cortesía. CCL, CSC, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual e 

empregar mecanismos básicos axustados á intención comunicativa ( repetición léxica, 

elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición e conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). CCL, CAA. 

- Pronunciar e entonar de xeito claro, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou 

se cometan erros de pronunciación esporádicos. CCL, CAA. 
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- Empregar frases breves e fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situa-

cións habituais, interrumpindo en ocasións o discurso para reparar a comunicación. 

CCL, CAA. 

- Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a cultura 

galega. SIEP, CEC. 

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar a información esencial e os detalles e puntos máis relevantes en textos bre-

ves, escritos en rexistro informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns, de temas de in-

terese para os estudos e que conteñan estruturas simples e un léxico de uso común , 

tanto en formato impreso como en soporte dixital. CCL, CMCT, CD. 

- Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para entender o sentido xeral, a información 

esencial, os puntos principais e is detalles relevantes dos texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Coñecer e utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais relativos á 

vida cotiá ( hábitos de estudo e traballo, actividades de lecer, manifestacións artísticas), 

condicións de vida, relacións persoais ( entre homes e mulleres, no traballo, no centro 

educativo) e convencións sociais ( costumes e tradicións). CLC, CSC. 

- Distinguir a función comunicativa máis relevante do texto, así como os patróns discursi-

vos de uso frecuente  relativos á organización do texto ( introdución do tema, desarrollo 

e cambio temático e peche textual). CCL, CAA. 

- Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a atemas do día a día, e outros máis 

xerais. CCL, CEC. 

- Recoñecer convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como abreviatu-

ras e símbolos de uso común ( uso do apóstrofo, &, etc). CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturais ou xeográficos propios dos países francófonos, CAA, 

CSC, CEC. 

- Valorar o francés para dar a coñecer a cultura galega. SIEP, CEC. 
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BLOQUE 4. Produción de textos escritos: expresión e interación. 

- Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves sobre temas cotiáns ou de in-

terese persoal, nun rexistro informal ou neutro, utilizando recursos básicos d ecohesión, 

as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns. CCL, CD, 

SIEP. 

- Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos, por exemplo, copiando 

formatos, fórmulas e modelos convencionais. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar á produción de textos escritos os coñecementos socioulturais adquiridos re-

lativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, convencións 

sociais. CCL, CSC, SIEP. 

- Dominar un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual e empregar 

mecanismos axustados ó contexto ( repetición léxica, , elipse, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

- Coñecer e empregar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves e simples en situacións cotiás. CCL, CEC. 

- Coñecer e aplicar os signos de puntuación elementais ( punto, coma) e as regras orto-

gráficas básicas ( uso de maiúsculas e minúsculas, o apóstrofo), así como as conven-

cións ortográficas máis habituais na redación de textos en soporte electrónico e dixital. 

    CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algúns elementos culturais e xeográficos propios dos países francófonos e 

amosar interese en coñecelos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a cultura 

galega. SIEP, CEC. 
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados, breves e articulados de xeito lento e claro ( información sobre activida-

des nun campamento de verán, porta de embarque nun aeroporto, nun contestador 

automático , por exemplo). 

2. Entende o esencial do que se di en xestións cotiás e estruturadas ( por exemplo en 

hoteis, tendas, albergues, restaurantes, centros deportivos, de estudo ou de traballo). 

3. Identifica o sentido xeral e os detalles relevantes de dunha conversación formal, can-

do o tema lle resulta coñecido e o discurso está articulado con claridade e certa lenti-

tude nun rexistro estándar. 

4. Comprende nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre sobre asuntos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala ó xeito e directamente, e se o interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o anteriormente dito. 

5. Comprende nunha conversación formal o nunha entrevista na que participa o que se 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais, sempre que poida pedir 

que se lle repita ou aclare o que se dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais en presentacións sobre temas edu-

cativos, ou do seu interese. 

7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiás ou 

do seu interese articulados con lentitude e claridade ( documentais ou entrevistas), 

cando as imaxes axudan á comprensión.  

BLOQUE 2. Produción de textos orais: expresión e interación 

1. Fai presentacións breves e preparadas previamente, con apoio visual, sobre aspectos 

concretosde temas do seu interese e responde a preguntas breves sobre iso. 
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2. Desenvólvese en xestións e transacións diarias, como viaxes, aloxamanto, transporte, 

as compras e o lecer seguindo normas de cortesía básicas ( saúdos e tratamento). 

3. Participa en conversacións informais cara a cara ou por outros medios técnicos, nas 

que establece contacto social, intercambia información, expresa opinións, fai invita-

cións, pide e ofrece cousas, pide e da instrucións. 

4. Toma parte nunha conversación formal, reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional ( colonia de verán, grupo de voluntariado), intercambiando informa-

ción, dando a súa opinión, reacionando ante comentarios. 

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica coa axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manipulación de apara-

tos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a realización de activida-

des e normas de seguridade. 

2. Entende os puntos principais de anuncios publicitarios formulados de maneira simple 

e clara, e relacionados con temas do seu interese, en ámbitos académico, persoal ou 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato, onde se fala de temas per-

soais, descríbense persoas, obxetos e lugares, nárranse acontecementos reais ou 

imaxinarios, onde se expresan sentimentose opinións. 

4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre temas do seu 

interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional. 

5. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte, se os 

nomes, os números as ilustracións e os títulos vehiculan grande parte da mensaxe. 

6. Entende información específica de sitios Web e outros materiais de referencia ou con-

sulta, sempre que estean ben estruturados e sexan relativos a temas do seu interese. 

7. Comprende o esencial de lecturas para adolescentes, e se fai unha idea do carácter 

dos personaxes, as súas relacións e o seu comportamento 
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BLOQUE 4. Produción de textos escritos 

1.  Completa un cuestionario con información persoal e relativa á súa formación, ocupa-

ción, intereses ou aficións. 

2. Escribe notas e mensaxes ( SMS, Whatsapp, foros) nos que se fan breves comenta-

rios e se dan instrucións e indicacións relacioandas coa vida diaria  e do seu interese. 

3. Utiliza as redes sociais para escribir notas, anuncios e mensaxes breves relacionados 

coa vida da xente da súa idade, ou con temas de actualidade do seu interese, respe-

tando as normas de cortesía. 

4. Escribr informes moi breves en formato convencional con información sobre feitos ha-

bituais , describindo situacións, persoas, obxetos e lugares. 

5. Escribe correspondencia persoal con amigos ou correspondencia formal básica e bre-

ve dirixida a institucións públicas ou privadas, entidades comerciais, solicitando infor-

mación ou facillitándo a requerida. 

7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º ESO FR 2ª LE INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS AVALIACIÓN

BLOQUE 1

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORAIS


20%

- Comprende/extrae información 
literal e inferencial de textos 
orais.


- Recoñece ideas clave, idea 
principal e secundarias


- É quen de elaborar un resumo 
que aborde as ideas básicas 
do texto, sen repetir palabras 
ou ideas de forma literal.


- Identifica sonidos e/ou frases

- Participa de forma activa en 

actividades de comprensión 
oral

- Probas orais 10%

- Indicacións do profesor e es-

coitas na clase 7’5%

- Observación da actitude e par-

ticipación na clase 2’5%
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BLOQUE 2

PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

EXPRESIÓN E INTERACIÓN

20%

-Elabora  textos adecuados ás 
convencións discursivas ( narra-
ción, descrición, exposición , diá-
logo)

-Exprésase de forma clara e fluí-
da

- Exprésase con coherencia e 

cohesión entre as partes

- Usa un vocabulario e un rexis-

tro idiomático adecuados , 
adaptado á situación comuni-
cativa


- Planifica o discurso conforme 
ás pautas de cada tipoloxía 
textual.


- Emprega os conectores ade-
cuados para unir ideas.


- Exprésase empregando o tono, 
entonación, ritmo e volumen 
adecuados.


- Participa activamente en acti-
vidades orais ( intervé,, inter-
aciona, respeta as regras de 
diálogo…)

- Probas orais ( diálogos e pre-
sentacións orais)10%


-Participación en actividadesde 
clase  7’5%


- Observación da actitude e par-
ticipación na aula 2’5%


BLOQUE 3

COMPRENSIÓN

DE TEXTOS ESCRITOS 

30%

- Le e traballa as lecturas pro-
postas


- Extrae datos literais do lido

- Practica inferencias sobre o 

lido

- Ciomprende distintos tipos de 

textos con intencións comuni-
cativas distintas


- Obtén as ideas clave

- Sabe poñer o título adecuado

- Recoñece as ideas principal e 

secundarias

- Sabe facer un resumo

- Sabe responder preguntas so-

bre o texto

- Probas escritas 22’5%

- Lectura de textos en clase


-Traballo na casa/ caderno 5%


-Observación da actitude e parti-
cipación 2’5%


BLOQUE 4

PRODUCIÓN DE TEXTOS ES-
CRITOS

EXPRESIÓN E INTERACIÓN

30%

- Produce textos coherentes e 
cohesionados, cos conectores 
adecuados


- Produce escritos conforme ás 
convencións dos diversos xé-
neros discursivos


- A presentación dos seus escri-
tos é adecuada: caligrafía, lim-
peza, claridade, marxes…


- Emprega un vocabularioade-
cuado ó tema


- Respeta as convencións gra-
maticais e discursivas


- Respeta as normas ortográfi-
cas ( acentuación, puntuación 
e regras de escritura)

- Probas escritas  20%

-  Redacións 5%

- Traballo na cas e caderno 5%

29



PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Para a convocatoria de setembro, o alumno recibirá un informe no que se lle indican as 

actividades que ten que realizar durante o verán, así como os obxectivos non superados e 

o tipo de proba que deberá superar. 

Nesta proba , o alumnado poderá presentar voluntariamente, as actividades realizadas 

durante o curso, para seren valoradas positivamente na calificación da proba extraordina-

ria. 

Estas actividade presentaranse n folios A4 dentro dunha funda d eplástico e na portada 

aparecerá o nome e apelidos do alumno así como o seu curso. 

Teráse moi en conta a boa presentación, unha boa caligrafía e a correcta realización das 

actividades. As páxinas teñen que vir todas numeradas. 

A proba de setembro é unicamente escrita, polas condicións espazo-temporais das mes-

mas. 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE APRENDIZAXES NON AD-

QUIRIDAS 

O Departamento contempla dúas modalidades para a recuperación das aprendizaxes non  
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adquiridas. 

Están os alumnos que seguen co Francés e aqueles outros que por diversos motivos dei-

xaron de cursar a materia. 

No primeiro caso consideraremos que o alumno superou estas aprendizaxes se aproba a 

primeira avaliación. De non ser o caso, terá unha nova oportunidade se ó largo do curso o 

profesor estima que merece unha cualificación positiva. 

No caso do alumnado que xa non cursa a materia, comunicaráselle a principios do curso 

o prazo para presentar as actividades do curso anterior e indicaráselle a data do exame 

de recuperación. As actividaes é obrigatorio que as presente. 

Sempre terá dereito á proba extraordinaria. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

A educación en valores forma parte do obxectivo dos Centros educativos. En todas as 

unidades didácticas imos traballar centros de interese e situacións próximas ás experien-

cias do noso alumnado. 

Os obxectivos da educación axudan ós alumnos , xunto a seus pais e as súas familias, a 

seren membros activos da sociedade, responsables e coa mente aberta. 

Enter outros, abordaremos especificamente nos contidos e nas actividades os apartados 

seguintes: 

- Educación para a convivencia : toma de conciencia da existencia dos outros seres 

que nos rodean. Aprender a saber vivir en sociedade, ser tolerantes e a cooperación 

entre as persoas. 

- Educación moral e cívica: toma de conciencia dos dereitos dos outros. Tolerancia e 

solidariedade para con os demais. 

- Educcación para a saúde: coñecemento dos valores dos bos hábitos: comidas, depor-

tes, hixiene… para sentirse ben e estar en forma. 

- Coeducación: tolerancia e respeto sen prexuízos sexistas 
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- Educación para a paz: tolerancia e respeto para coas demais persoas. Aprender a 

compartir o espazo e a vivir en común. Valorar familia e amigos. 

- Educación multicultural: coñecemento da maneira de vivir de peroas de países fran-

cófonos, e doutros países, a maneira de vivir noutras partes do mundo, a rutina dun día 

laborable, a organización dunha casa. 

- Educación para o consumo: reflexión sobre  o consumismo: tabaco, alcohol, comida 

rápida, as chucherías, as compras compulsivas. 

- Educación para preservar o medio ambiente: contra a contaminación da terra e do 

mar, o aire das cidades, preservación do medio natural e do patrimonio construido.  

9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Os fundamentos teóricos na aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

- Fundamentos psicolóxicos 

Piaget sinala que a intelixencia se constrúe paseniñamente co paso do tempo. Os coñe-

cementos previos son utilizados para construir os novos. O constructivismo consider a 

aprendizaxe como un proceso de construción de coñecementos que se realiza entre o su-

xeito pensante e o contexto no que se desenvolve o proceso. 

- Fundamentos pedagóxicos, didácticos e metodolóxicos 

Como se desprende tanto dos estándares de aprendizaxe como dos criterios de avalia-

ción xerais para cada bloque de actividades, o currículo básico está orientado á acción, 

esto é, a desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as acti-

tudes, os coñecementos e as destrezas que lles permitan comunicarse en situacións es-

pecíficas no mundo real. A lingua debe ser considerada como algo que se fai e que se 

aprende a facer, antes que como algo que se estudia e simplemente se sabe. 

A comunicación no mundo real require , ademais, abordar a aprendizaxe, o ensino e a 

avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se materializan todos os aspectos 
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que nunha análise máis teórica da lingua  adoitan tratarse por separado e como compo-

ñentes illados. 

Sen desatender todas e cada unha das competencias que capacitarán ó alumnado para 

construir e decodificar textos , non hai que olvidar que son as actividades de comprensión 

e produción deses textos , en determinados contextos, o que constitúe a ación comunica-

tiva lingüística real. 

- Paso xeral 

O achegamento metodolóxico adoptado no proceso ensino-aprendizaxe do noso curso de 

Francés é o de un acercamento accional. Esta metodoloxía baséase na realización de ta-

refas. A comunicación integrada sempre nunha situación de comunicación concreta e mai-

las novas tecnoloxías coa finalidade de responder ás esixencias do alumnado. A acción 

debe estar motivada por un obxectivo comunicativo claro e dar lugar a un resultado tanxi-

ble. 

- O tratamento do erro 

Cando o alumno empeza a comunicarse nunha lingua estranxeira comete erros até o 

momento en que está disposto a utilizar o novo sistema correctamente.Selinker en 1969 

creou o termo interlingua para definir unha gramática provisional que oo alumnado cons-

trúe dunha segunda lingua. Esta fase vai desde o descoñecemento da lingua estranxeira 

até o dominio dela. A cada etapa da interlingua correspóndelle unha serie de errosregula-

res que veñen sendo os indicadores do proceso creativo de acercamento á lingua obxeto 

de estudo. A esto, cada alumno responde individualmente cun ritmo propio e dun xeito 

personalizado. 

Os erros son por tanto tratados como parte integrante enecesaria do proceso de adquisi-

ción da lingua estranxeira.Igual que facemos coa lingua materna. O alumno debe ter unha 

actitude tolerante cara os erros asumindo que forman parte da aprendizaxe. O profesor 

debe facer proba tamén de tolerancia facéndolle ver ó alumno que o erro non interrompe  

a transmisión da mensaxe. 
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- A motivación 

 Nun sentido psicolóxico, reforzaremos os comportamentos para provocar a motivación, 

pois é a esencia da aprendizaxe. É producir modificacións nos comportamentos do indivi-

duo. 

Para motivar ó alumnado , o máis importante é crear un entorno favorable á aprendizaxe: 

comezar por situar as acións nun contexto coñecido polo alumnado, recurrir a un material 

atractivo ( informática, Internet, audiovisual, matriais diversos), alternar tipos de activida-

des durante unha mesma sesión. Se partimos de coñecementos xa adquiridos por eles, 

estrán mellor preparados para o descoñecido. 

Debemos ensinarlles a relación entre esforzo e éxito na realización das tarefas. 

- O rol do ensinante 

O traballo do ensinante consiste en que todos os alumnos interpreten as mensaxes da 

mesma maneira ou o  máis parecido posible. 

O ensinante guía ó alumnado no proceso de aprendizaxe, facilítalles unha estratexias 

para adquirir os coñecementos  e volve a situar no seu contexto as informacións adquiri-

das. O ensinante organiza e planifica os niveis e os contidos que hai que aprender de xei-

to secuencial e ordenado. Debe estar atento ós problemas e intereses dos alumnos. 

O ensinante é tamén avaliador e controlador, é quen está pendente das programacións, 

garantiza a seguridade na aula, observa ós alumnos e analiza as súas prácticas. 

É técnico, realizador e usuario, utiliza os recursos dixitais, crea ferramentas e prepara 

saídas e cursiños.É responsable das relacións, é dicir agrupa ós alumnos e controla as 

relacións entre eles. Controla o espazo e o tempo na clase. 

Afectivamente , o ensinante de mostrarse sonrinte, aberto, paciente e benévolo. Anima ós 

alumnos a expresarse e a ter un comportamento empático. Fai participar a todos sen fa-

vorecer a uns en detrimento dos outros. O feito de sentirse ben na clase é fundamental 

para evitar experiencias negativas ó alumnado. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade é unha realidade na ESO. Diferentes niveis, diferencias culturais, de idade e 

de intereses. Sabemos que os coñecementos adquiridos nos anos anteriores son hetero-

xéneose que os procesos de aprendizaxe  diversifícanse sempre segundo os perfís e os 

estilos de aprendizaxe de cada un. Temos que ter esto en conta á hora de desenvolver as 

unidades didácticas. Trátase de favorecer a integración de todos os alumnos no grupo e 

no proceso ensino- aprendizaxe. 

- Recoñecer a existencia da diversidade no marco escolar e consideralo un factor positi-

vo enon un freo 

- Aportar un ensino o máis individualizado  posible e ademais adaptado a cada tipo de 

alumno  

- Favorecer a cooperación e a solidariedade entre os niveis, que serán considerados 

como complementarios e non como superiores ou inferiores. Sensibilizar ó alumnado 

para que non emitan xuízos negativos sobre a capacidade de comprensión ou de pro-

dución dos seus compañeiros 

- Favorecer a autoavaliación 

Se consideramos que a diversidade é unha característica inevitable de todo grupo hu-

mano e que a educación implica un desarrollo individual, debemos adaptar a nosa pro-

gramación ás necesidades mdo noso alumnado. 

Por eso, os cambios de elementos curriculares deberán ser graduais e progresivos: de 

menos significativos  ( tempos, materiais, modo de avaliación) , ós máis significativos ( a 

modificación dos obxectivos). 

 As tarefas e as actividades levan consigo unhas producións concretas do alumnado. De 

aí, que terán que estruturarse segundo os grados de realización e de dificultades para po-

der así ocuparnos dos diferentes niveis da clase. 
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As actividades propostas non só teñen unha complexidade puramente lingüística senón 

tamén unha complexidade en canto a capacidades cognitivas e estratéxicas que os alum-

nos deben utilizar para levalas a cabo. 

No referente á adaptación de contidos, necesitamos toda unha serie de actividades para 

traballar os mesmos obxectivos con niveis de complexidade diferentes. As actividades 

propostas son as seguintes: 

• Actividades de mellora para desarrollar os coñecementos adquiridos 

• Actividades de reforzo, para aqueles que non conseguen adquirir os coñecementos da 

unidade. 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ademais do libro de texto e o cahier d’activités xa citados  na páxina 15 desta programa-

ción, @robase 1 Editorial OXford, CLE international ISBN: 978-84-673-6018-9  

- Material moi diverso de Internet relacionado con cada unidade didáctica 

-  Libros de lectura, nivel tout débutant , de varias editoriais 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Concurso de tarxetas de felicitación navideñas 

- Degustación de crêpes  ( la Chandeleur )  mes de febreiro 

- Carteis para celebrar o 51 aniversario de la FRANCOPHONIE 

 ( sempre que a situación sanitaria nos permita este grao de normalidade) 
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2º ESO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

1. OBXECTIVOS 

1. Comprender información de textos orais en actos de comunicación variada, con acti-

tude tolerante , respetuosa e de cooperación cara ó emisor. 

2. Ser quen de empregar o francés como medio de comunicar  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada e 

con certa autonomía 

4. Ler e comprender textos de temas diversos adaptados ás capacidades e ós intereses 

do alumnado 

5. Redactar textos simples con finalidades diversas  con coherencia e cohesión 

6. Empregar os compoñentes lingüísticos e fonéticos básicos do francés en actos de 

comunicación reais 

7. Fomentar a autonomía na aprendizaxe, o traballo colaborativo, a reflexión sobre os 

propios procesos de aprendizaxe, e ser quen de aplicar á lingua estranxeira coñece-

mentos e estratexias adquiridos noutras linguas 

8. Presentar información, oral ou escrita, utilizando estratexias de aprendizaxe adquiridas 

e tamén medios tecnolóxicos 

9. Valorar a aprendizaxe do francés como instrumento de acceso a unha nova cultura 

10. Mostrar actitude receptiva na aprendizaxe e no uso do francés 

11. Fomentar o traballo colaborativo , rexeitando todo tipo de discriminación por razón de 

sexo, condición social ou racial, fortalecendo habilidades sociais 

12. Fomentar o respeto valorando os elementos culturais da sociedade galega , do seu 

patrimonio, da súa lingua , para que poidan ser apreciados por cidadáns doutros paí-

ses, utilizando o francés como medio de divulgación. 
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2. CONTIDOS 

UNITÉ 0

COMMUNICATION


Réactiver ses connaissances

Décrire une scène

Parler de la rentrée

Communiquer en classe

GRAMÁTICA


Les verbes au présent

FAIRE DU/ DE LA/ DE L’/ 

JOUER DU/ DE LA/ DE L’/DES

JOUER AU/ À LA / À L’/ AUX

Les mots interrogatifs

VOCABULAIRE

Vêtements et couleurs

Le matériel scolaire

Les grands nombres ( jusqu’à un million)

CIVILISATION

BILAN FINAL

UNITÉ 1

COMMUNICATION

Parler de ses activités quotidiennes

Exprimer une autorisation

Proposer une activité ou inviter quelqu’un

Accepter / refuser une invitation

Répondre à une question négative

Donner son opinion

Donner son emploi du temps

GRAMMAIRE

Articles contractés avec de/á

OUI/SI /NON

Faire de la/ du / de l’/ des

Jouer à l’/ à la / au/ aux

 Aller à la /à l’/ au / aux

Venir  de la/ de l’/ du / des

VOCABULAIRE

 l’heure
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CIVILISATION 

Les adolescents français et les “fringues” 

BILAN FINAL 

UNITÉ 2

COMMUNICATION


Décrire une tenue vestimentaire

Donner une appréciation

Poser des questions

Exprimer la possession

Acheter un vêtement

Exprimer son choix

Donner des conseils

GRAMMAIRE


Adjectifs démonstratifs

Adjectifs possessifs ( tous les possesseurs)

Masculin et féminin des adjectifs

La quantité : trop/pas assez/ très+ adjectif

Adjectifs interrogatifs quel/quelle/quels/ quelles

VOCABULAIRE


Les vêtements et les styles vestimentaires

Les couleurs et les motifs

 La quantité
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Les activités

Les loisirs

Les sports

La volonté, l’obligation, la possibilité, la connaissance

CIVILISATION

Les loisirs des ados en France


BILAN FINAL



CIVILISATION 

Les adolescents et leur chambre 

BILAN FINAL 

UNITÉ 3

COMMUNICATION


Décrire sa chambre : meubles et décoration

Localiser les objets

Raconter une journée au passé

Parler de ses tâches ménagères

GRAMMAIRE


Les trois formes d’interrogation

La négation: ne … jamais, ne… rien, ne… que


VOCABULAIRE

La maison

LE mobilier

Les objets décoratifs

Les matières

 Les tàches ménegères

UNITÉ 4

COMMUNICATION


Faire les courses

Exprimer la quantité: contenants ( une boîte de… un paquet de…)

Exprimer la nécessité

Exprimer ses goûts et préférences

Parler de la nourriture

Exprimer la fréquence

GRAMMAIRE


L’article partitif

La négation : pas de…

La quantité : unités de mesure

Toujours/jamais/ chaque/ une fois par jour/semaine/ mois
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VOCABULAIRE

La nourriture et les repas

Les commerces

Les goûts et les saveurs

Les restaurants

Les quantités

CIVILISATION

Savoir-vivre en Francophonie

BILAN FINAL

UNITÉ 5

COMMUNICATION


Commenter et comparer les prix

Demander des renseignements

Expliquer la fonction d’ un objet

Raconter des faits passés

GRAMMAIRE


Le comparatif des adjectifs: moins/ aussi/ plus… que

VOCABULAIRE


Les cadeaux

Le fonctionnement des objets

Les mots de politess

Les nombres de 1000 à 1 000 000 000

L’argent

CIVILISATION


L’argent de poche et la débrouille

BILAN FINAL
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

A nosa programación é flexible, polo que a distribución temporal que propoñemos é orien-

tativa. A avaliación continua vainos permitir proceder ós cambios necesarios durante o 

proceso sen esperar ó resultado final.Todo vai depender do ritmo do noso alumnado pois 

son eles  o eixo en torno ó cal xira o proceso ensino- aprendizaxe. 

En 2º ESO teñen duas horas semanais 

A distribución é a de dúas unidades didácticas por trimestre. Nas dúas primeiras semanas 

de clase faráse unha revisión deo primeiro curso e mais as probas iniciais. 

UNITÉ 6

COMMUNICATION


Expliquer un procédure

Donner des indications

Raconter un fait divers

GRAMMAIRE


La négation ne… plus

la quantité

VOCABULAIRE


Les faits divers

Les marqueurs chronologiques

La police

CIVILISATION


Travailler dans la police scientifique en France

BILAN FINAL
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4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

O currículo da segunda lingua estranxeira recolle sete competencias clave na ESO. 

CCL : competencia en comunicación lingüística, primordial nesta materia, está vinculada ó 

acto comunicativo enter interlocutores facando uso de diversas canles de transmisión. 

A finalidade non é só comunicar senón tamén adquirir unha riqueza multicultural. 

A CCL está asociada ó desenvolvemento das catro destrezas básicas propias na aprendi-

zaxe dunha lingua( comprensión oral e escrita, expresión oral e escrita). 

Orientado cara a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a aprendizaxe permanente, o cu-

rrículo actual fomenta a competencia clave para aprender a aprender , CAA, esencial 

para asimilar contidos de calqiera materia , desarrollar a capacidade de autoavaliación e 

adquirir conciencia das propias habilidades e estilos de aprendizaxe. 

CD: competencia dixital. Contribúe enormemente á aprendizaxe da lingua estranxeira.A 

busca e edición de información en formato dixital será un instrumento esencial para a 

aprendizaxe. Ademais potencia a interdisciplinariedade: abordar contidos de arte, ciencia, 

historia, literatura, ou calquera outro tema de interese persoal ou social será máis asequi-

ble. Está tamén o compoñente lúdico e de eentretemento mediante cancións, biografías 

de personaxes célebres, xogos ou calquera outro campo de interese próximo ás motiva-

cións dos adolescentes. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

UNIDADE 0 

UNIDADE 1

UNIDADE 2

UNIDADE 3

UNIDADE 4

UNIDADE 5

UNIDADE 6
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CSC: competencia social e cívica, será relevante na aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

pois implica a participación en actos de comunicación aplicando normas de cortesía axei-

tadas.  

SIEP: competencia clave no sentido de iniciativa e espíritu emprendedor, que implica a 

capacidade de tomar conciencia do acto comunicativo e participar nel de maneira activa 

ou pasiva. 

CEC: competencia en conciencia e expresións culturais. Debe ser tida en conta na apren-

dizaxe da segunda lingua estranxeira, pois supón coñecer, comprender, apreciar e valorar 

cunha actitude aberte e respetuosa diferentes manifestacións culturais 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Identificar a información esencial e algúns detalles dos máis relevantes en textos 
orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro informal ou neutro, e que se refiran a 
asuntos cotiáns en situacións habituais.

CCL, CD

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas paraa comprensión do senti-
do xeral , a información esencial, as ideas principais e os detalles máis relevantes do 
texto.

CCL, CAA

Coñecer e saber aplicar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá ( hábitos de estudo e actividades de lecer), 
condicións de vida ( entorno), relacións interpersoais ( no ámbito privado, no centro 
educativo), comportamneto ( xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual) 
e convencións sociais ( costumes e tradicións)

CCL, CSC

Distinguir as funcións comunicativas máis relevantes do texto e patróns básicos dis-
cursivos   relativos á organización texual.

CCL, CAA
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Bloque 2. Produción de textos orais 

Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organi-
zación dos patróns sintácticos e discursivos de uso moi frecuente na comunicación 
oral.

CCL, CAA, SIEP

Recoñecer léxico oral de uso moi común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 
ou relacionados cos propios intereses e estudos e inferir do contexto, con apoio vi-
sual, os significados dalgunhas palabras ou expresións.

CCL, CAA


Discriminar patróns fonolóxicos, sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación de uso 
máis común, e recoñecer os significados e intencións comunicativas máis xerais.

CCL, CAA

Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios da francofonía e mos-
trar interese por coñecelos.

CAA, CSC, CEC

Valorar o francés como instrumento para acomunicarse e dar a coñecer a nosa pro-
pia cultura.

SIEP, CEC

Producir textos breves e comprensibles, cara a cara  ou por teléfono , ou outros 
medios tecnolóxicos, nun rexistro neutroo ou informal, nos que se dá, se solicita e 
se intercambia información sobre temas importantes na vida cotiá e asuntos coñe-
cidos ou de interese persoal ou educativo. Están xustificadas as interrupcións, as 
pausas e as peticións de repeticións por parte do interlocutor.

CCL, CD, SIEP

Aplicar as estratexias máis axeitadas para producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando procedementos como a 
adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de ele-
mentos léxicos aproximados ante a ausencia doutros máis precisos.

CCL, CAA, SIEP

Incorporar á produción de textos orais coñecementos socioculturais e sociolingüís-
ticos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, 
comportamneto e convencións sociais.

CCL, CSC, SIEP

Levar a cabo as funcións demandadas polo fin comunicativo utilizando os patróns 
discursivos máis comúns para organizar o texto de maneira simple coherente co 
contexto.

CCL, SIEP

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habi-
tual  e empregar mecanismos simples para comunicarse axustados ó contexto e á 
intención comunicativa  ( repetición, elipse, deíxe espazotemporal e persoal, xusta-
posición e conectores e marcadores frecuentes).

CCL, CAA
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Utilizar repertorio léxico oral suficiente para comunicar información relativa a temas 
xerais relacionados con situacións habituais.

CCL, CAA

Pronunciar e entonar de xeito intelixible, aínda que sexa evidente o acento estran-
xeiro, ou se comentan erros de pronunciación, sempre que non se interrumpa a co-
municación.

CCL, CAA

Empregar frases breves, grupos de palabras, fórmulas para comunicarse en inter-
cambios breves en situacións habituais, interrumpindo ás veces o discurso para 
buscar expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar a comunicación en 
situacións menos comúns.

CCL, CAA

Interactuar en intercambios ben estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples 
para tomar ou ceder o turno de palabra, aínda dependendo en grande medida da 
actuación do interlocutor.

CCL, CAA

Identificar elementos culturais ou xeográficos propios de países e culturas onde se 
fala o francés.

CAA, CSC, CEC

Valorar o francés como instrumento para dar a coñecer a cultura galega. SIEP, CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Identificar a información esencial, os puntos relevantes e detalles importantes de 
textos breves e ben estruturados , escritos en rexistro formal ou neutro, versando 
sobre temas habituais, de interese ou relevantes para os propios estudos, cun léxi-
co de uso común tanto en formato impreso como en soporte dixital.

CCL, CMCT, CD

Aplicar as estratexias máis adecuadas paraa comprensión do sentido xeral, a in-
formación esencial , os puntos ideas principais e os detalles relevantes do texto

CCL, CAA, SIEP

Utilizar para acomprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá ( hábitos de estudo e traballo, actividades de ocio, manifesta-
cións artísticas como a música ou o cine), condicións de vida ( entorno, estrutura 
social), relacións persoais ( entre homes e mulleres, no traballo, no centro educati-
vo) e convencións sociais como costumes e tradicións,

CCL, CSC


Distinguir funcións comunicativas do texto e un repertorio dos seus expoñentes 
máis comúns , así como patróns discursivos de uso frecuente relativos á organiza-
ción textual ( introdución do tema, desarrollo e desenlace).

CCL, CAA
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Bloque 4. Produción de textos escritos  

Recoñecer e aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de 
estruturas sintácticas de uso común na comunicación escrita 

CCL, CAA, SIEP


Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 
ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto 
con ou sen apoio visual, os significados dalgunhas palabras  e expresións.

CCL, CEC

Recoñecer convencións ortográficas , tipográficas e de puntuación , así como abre-
viaturas e símbolos de uso común ( uso do apóstrofo, &, etc.) 

CCL, CAA

Identificar elementos culturais ou xeográficos propios da francofonía CAA, CSC, CEC

Valorar a lingua francesa comoo instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura galega

SIEP, CEC

CRITERIOS DE AVALIACION COMPETENCIAS

Escribir en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sencillos e de estrutura 
clara, sobre temas cotiáns ou de interese persoal , nun rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando recursos adecuadoas de cohesión , as convencións ortográficas 
básicas e os signos de puntuación máis comúns. 

CCL, CD, SIEP

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves . co-
piando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto.

CCL, CAA , SIEP

Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais e sociolin-
güísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns 
de actuación , convencións sociais, respetando as normas de cortesía.

CCL, CSC, SIEP

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes e os patróns discursivos máis comúns de ditas funcións para organizar 
o texto escrito de maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia.

CCL, SIEP

Dominar un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual e empregar 
mecanismos sinxelos axustados ó contexto  e á intención comunicativa  ( repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición , conectores e mar-
cadores discursivos frecuentes).

CCL, CAA, SIEP

47



6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comuni-

cados breves e articulados de xeito lento e claro ( p.e. en estacións e aeroportos). 

2. Entende os puntos principais do que se di en transacións e xestións cotiás ( hoteis, 

restaurantes, centros de lecer ou establecementos escolares). 

3. Comprende nunha conversación informal na que participa, descricións , narracións, 

opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais do seu inter-

ese, e se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o que dixo. 

4. Comprende nunha conversación formal ( p.e. nun centro de estudos) preguntas sinxe-

las sobre asuntos persoais ou educativos, sempre que poida pedir que se lle repita ou 

aclare algo. 

5. Identifica as iideas principais de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do 

seu interese articulados ó xeito  e con claridade ( p.e. noticias ou reportaxes breves), 

cando as imaxes constitúen grande parte da mensaxe. 

Utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opi-
nións e puntos de vista en situacións habituais, aínda que haxa que adaptar a 
mensaxe a situacións menos habituais.

CCL, CEC

Coñecer e aplicar de xeito que o texto resulte comprensible, os signos d epun-
tuación e as regras ortográficas básicas, así como as convencións ortográficas 
máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico.

CCL, CAA, SIEP

Identificar algúns elementos culturais e xeográficos propios da francofonía CAA, CSC, CEC

Valorar a lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e dar a coñecer 
a nosa propia cultura

SIEP, CEC
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BLOQUE 2. Produción de textos orais 

1. Fai presentacións breves e preparadas, seguindo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas xerais ou relacionados cos estudos, e responde a preguntas bre-

ves  dos oíntes . 

2. Desenvólvese en xestións e transacións cotiás , como son as viaxes, aloxamentos, 

transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas ( saúdo e tratamen-

to). 

3. Participa en conversacións informais breves, cara acara ou por teléfono ou outros me-

dios, nas que establece contacto social, intercambia información  e expresa opinións, 

fai invitacións, pide e ofrece cousas, pide e da´indicacións e instrucións. 

4. Desenvólvese nunha conversación formal ou entrevista moi simple ( p.e. para realizar 

un cursiño de verán), aportando información necesaria, expresando de xeito simple as 

súas opinións e reacionando ante comentarios formulados de xeito lento e claro. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identifica instrucións de funcionamento e manipulación de aparellos de uso cotián , así 

como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade bá-

sicas. 

2. Comprende correspondencia persoal simple en calquera formato onde se fala de si 

mesmo, descríbense persoas, obxetos, lugares e actividades, onde se narran feitos e 

se expresan sentimentos, desexos e plans. 

3. Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 

seu in terese nun contexto persoal ou educativo ( p.e. un curso de verán). 

4. Capta o sentido xeral e detalles importantes dun texto periodístico moi breve en cal-

quera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese, se os nomes, as ilustracións e 

os títulos constitúen grande parte da mensaxe. 
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5. Entende información específica esencial en páxinas Web e outros materiais de refe-

rencia ou de consulta, claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu 

interese ( unha cidade, unha película, un actor). 

BLOQUE 4. Produción de textos escritos 

1. Completa un cuestionario con información persoal básica e relativa ós seus intereses 

ou aficións. 

2. Escribe notas ou mensaxes ( a través das redes ou das TIC), onde fai comentarios 

moi breves e dá instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da 

vida cotiá e do seu interese. 

3. Escribe correspondencia persoal breve na que establece e mantén o contacto social, 

intercambia información, describe en termos simples sucesos importantes  e expre-

riencias persoais, e onde se fan e aceptan ofrecementos e suxerencias. 

4.    Escribe correspondencia formal moi básica e breve dirixida a institucións   públicas 

ou privadas ou entidades comerciais, para solicitar información.  

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º ESO FR 2a LE INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE AVA-
LIACIÓN

BLOQUE 1


COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS

20%

- Participa de forma activa en actividades de 
comprensión oral.


- Comprende de maneira global un texto oral.

- Recoñece a idea principal e algunha secun-

daria.

- É quen de responder a preguntas sinxelas 

sobre un texto.

Escoitas na clase, indicacións 
do profesor e/ou compañeiros

10%

Actitude e participación na 
clase  10%
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 PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Para a convocatoria de setembro, o alumno recibirá un informe no que se lle indican as 

actividades que debe realizar durante o verán, así como os obxectivos non superados du-

rante o curso e o tipo de proba que deberá superar. 

Nesta proba, o alumnado poderá presentar voluntariamente as actividades realizadas du-

rante o curso. Se as presenta serán valoradas positivamente na calificación da proba ex-

traordinaria. 

Estas actividades serán presentadas en folio A4 dentro dunha funda de plástico  en cuxa 

portada aparecerá o nome e apelidos do alumno así como o seu curso. 

Teráse en conta a presentación , unha clara caligrafía e a correcta realización das activi-

dades. As páxinas deben estar numeradas. 

A proba que se realiza en setembro é unicamente escrita polas condicións espazo-tempo-

rais. 

BLOQUE 2


PRODUCIÓN DE TEX-
TOS ORAIS: EXPRE-
SIÓN E INTERACIÓN

20%

-Participa activamente en actividades orais I 
intervén , interaciona, respeta as regras do diá-
logo…)

-É quen de elaborar textos simples cun vocabu-
lario adaptado ó nivel, e as estruturas adecua-
das á tipoloxía textual.

Presentación de proxectos 
10%

Actitude e participación en 
actividades da clase 10%

BLOQUE 3


COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS

30%

- Le e traballa as lecturas propostas

- Extrae as ideas clave

- Sabe poñer o título adecuado

- Recoñece as ideas principal e secundaria

- Sabe facer un resume

Probas escritas 15%

Traballo en proxectos 7’5%

Caderno 2’5%

Actitude e participación na 
clase 5%

BLOQUE 4


PRODUCIÓN DE TEX-
TOS ESCRITOS: IN-
TERACIÓN E EXPRE-
SIÓN

30%

- Produce textos textos sinxelos adaptados ó 
tema que se trate


- Realiza a busca adecuada de datos antes de 
redactar


- Produce escritos conforme ás convencións 
dos diversos xéneros discursivos


- A presentación dos seus escritos é adecua-
da: caligrafía, limpeza, claridade, marxes…


- Emprega un vocabulario preciso e adecuado 
ó tema tratado

Probas escritas 15%

Traballo en proxectos 7’5%

Caderno 2’5%

Actitude e participación na 
clase 5%
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PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS 

O Departamento contempla dúas modalidades para a recuperación das aprendizaxes non 

adquiridas. Están os que seguen a cursar a materia e os que por diversos motivos deixa-

ron de cursala. 

No primeiro caso consideramos que o alumno superou as aprendizaxes se aproba a pri-

meira avaliación. De non facelo, terá unha nova oportunidade  se ó longo do curso o pro-

fesor estima que merece unha calificación positiva. 

No caso do alumnado que xa non cursa a asignatura , comunicaráselle ó principio do cur-

so o prazo para presentar as actividades que o Departamento estime oportunas  e indica-

ráselle a data do exame de recuperación. Ten que presentar as actividades para poder 

realizar a proba. 

En última instancia, este alumnado terá dereito  á proba extraordinaria. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

• Respeto ó Estado de Dereito e ós dereitos e liberdades fundamentais recollidos na 

Constitución Española e ó Estatuto de Autonomía da Comunidade Galega. 

• O desarrollo  das competencias persoais e as habilidades sociais para o exercicio da 

particiapción, desde o coñecemento dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 

a igualdade, o pluralismo político e a democaracia. 

• A educación para a convivencia e o respecto nas relacións interpersoais, a competen-

cia emocional, o autoconcepto, a imaxe corporal e a autoestima como elementos ne-

cesarios apara o  adecuado desarrollo persoal, a prevención do acoso escolar, discri-

minación ou maltrato, a promoción do benestar, da seguridade e da proteción de to-

dos os membros da comunidade educativa. 

• O fomento dos valores e as actuacións necesarias para o impulso da igualdade real 
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e efectiva  entre mulleres e homes, o recoñecemento da contribución de ambos sexos ó 

desenvolvemento da nosa sociedade  e ó coñecemento acumulado pola humanidade, a 

análise das causas, situacións e posibles solucións ás desigualdades, o respeto á orien-

tación sexual, o rexeitamento de comportamentos, contidos e actitudes sexistas e dos es-

tereotipos de xénero, a prevención da violencia de xénero  e o rexeitamento á explotación 

e o abuso sexual. 

•  O fomento dos valores inherentes e as condutas adecuadas ós principios de igualdade 

de oportunidades, accesibilidade universal e non discriminación, así como a preven-

ción da violencia contra as personas con discapacidade. 

•  O fomento da tolerancia  e o recoñecemento da diversidade e a convivencia intercultu-

ral, o recoñecemento de como as diferentes sociedades, civilizacións e culturas contri-

buiron ó desarrollo da humanidade, o coñecemento da historia e da cultura doutras et-

nias,  a educación para apaz, o respeto á liberdade de conciencia, o rexeitamento da 

violencia terrorista, e de calquera outro tipo de violencia, racismo ou xenofobia. 

•  O desarrollo das habilidades básicas para a comunicación interpersoal, a capacidade 

de escoita activa, a empatía, a racionalidade e o acordo a través do diálogo. 

•  A utilización crítica e o autocontrol no uso das tecnoloxías da información e a comuni-

cación e os medios audiovisuais, a prevención de situacións de risco, a súa aportación 

ó ensino, á aprendizaxe e ó traballo do alumnado. 

•  A promoción dos valores e condutas inherentes á convivencia vial, a prudencia e a 

prevencióndos accidentes de tráfico. 

•  A promoción da actividade física para axudar á motricidade, dos hábitos de vida sau-

dables, a utilización responsable do tempo libre e do lecer, o fomento dunha dieta 

equilibrada para o benestar individual e colectivo. 

•  A adquisición de competencias para a actuación no ámbito económico  e para o 

desenvolvemento de diversos modelos de empresas, a aportación ó despegue eco-

nómico desde os principios da sustentabilidade e a utilidade social. 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Metodoloxía activa: na clase de lingua francesa esíxese unha atención e unha partici-

pación especial, pois é unha comunicación multidirecional. O profesorado está reque-

rindo continuamente a participación do alumnado. A participación valórase moi positi-

vamente e tense en conta na avaliación. 

- Tanto no traballo na clase como na cas, tratránse todas as destrezas ( comprensión e 

expresión oral e escrita).As intervencións do alumnado nunca son tan extensas como 

nos gustaría , pero inténtase que tomen a palabra o maior número de veces posible. 

- Uso das TIC: na clase de francés o uso das NNTT será diario por parte do profesora-

do, servindo estas como soporte á parte expositiva  das clases ( documentos gráficos, 

sonoros, exercicios e actividades, documentos…). O alumnado tamén as usará para 

buscar información e exercicios gramaticais, fonéticos, dicionarios, etc. 

- Funcionalidade e contextualización: Apréndese mellor cando sabemos para que nos 

vai servir aquelo que aprendemos. No caso do francés, a contextualización achegaré-

mola á aula creando as condicións óptimas para que resulte o máis real posible. 

- Polo carácter intrínseco da materia, fomentaremos actividades que estimulen o inter-

ese e o hábito da lectura, a práctica da expresión escrita e a capacidade de expre-

sárense correctamente en público. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade é unha realidade na ESO. Diferentes niveis, diferencias culturais, idade e 

intereses. Sabemos que os coñecementos previos na materia son heteroxéneos e que os 

procesos de aprendizaxe diversifícanse sempre segundo os perfís e os estilos de apren-

dizaxe de cada alumno. Por eso a programación didáctica sufrirá modificacións co fin de 

garantizar a continuidade na aprendizaxe de todo o grupo que compón a clase. 
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Esta diversidade debe ser vista coma unha riqueza e non coma un freo, prestando aten-

ción ás distintas necesidades individuais e favorecemos a integración de todos os laum-

nos no grupo e no proceso ensino- aprendizaxe. 

O que se propón é o seguinte: 

- Recoñecer a existencia da diversidade no marco escolar e considerala un factor positi-

vo 

- Aportar unha ensinanza o máis individualizada posible a cada tipo de alumno 

- Desenvolver a cooperación e a solidariedade entre os niveis, que serán considerados 

como complementarios e non inferiores nin superiores. 

- Sensibilizar ós alumnos para que non emitan xuízos negativos sobre a capacidade de 

comprensión  ou de produción dos seus compañeiros. 

- Permitir a maior liberdade posible, sexa cal fose a maneira de expresarse 

- Favorecer a autoavaliación 

 A diversidade é unha característica inevitable en todo grupo humano. A educación implica 

un desarrollo individual : de aí que teñamos que adaptar a nosa programación ás caracte-

rísticas do noso alumnado. Os cambios curriculares deberán ser graduais e progresivos : 

de menos significativos ( tempos, materiais, avaliación) , a máis significativos ( modifica-

ción dos obxectivos). 

No que se refire á adaptación de contidos , necesitamos toda unha serie de actividades  

para traballar os mesmos obxectivos a niveis de complexidade diferentes. 

As actividades propostas son as seguintes: 

- Actividades de mellora para desenvolver os coñecementos adquiridos 

- Actividades de reforzo para o alumnado que non consegue adquirir os coñecementos 

da unidade. 
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11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto e Cahier d’activités:@robase 2  Editorial Oxford/ CLE international 

-  Recursos na rede: fichas, actividades, noticias, música ,xogos,  e todo o que vaia sen-

do suxerido polas unidades didácticas 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Participación na Francophonie 

- Algunha película subtitulada (en francés ).Con preparación por parte da profesora, an-

tes, durante e despois do filme 
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3º ESO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

1. OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais  do Francés segunda lingua estranxeira 

1.Comprender información de textos orais en actos de comunicación variada 

2. Ser quen de usar o francés para comunicar 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de xeito comprensible, adecuado e con 

certa autonomía 

4. Ler e comprender textos de temas diversos adaptados ás capacidades e ós intereses 

do alumnado para fomentar o pracer da lectura 

5. Redactar textos simples con finalidades diversas respetando as pautas de cohesión e 

coherencia textual 

6. Facer uso dos compoñentes lingüísticos e fonéticos base do francés en actos de co-

municación reais 

7. Fomentar a autonomía na aprendizaxe, o traballo colaborativo, a reflexión sobre os 

propios procesos de aprendizaxe, e ser capaz de aplicar ó francés os coñecementos e as 

estratexias de comunicación adquiridos noutras linguas 

8. Selecionar e presentar información , oral ou escrita, facendo uso de estratexias de 

aprendizaxe adquiridas e de todos os medios dos que se dispón, incluindo medios tecno-

lóxicos. 

9. Valorar a  aprendizaxe do francés como instrumento de acceso a unha nova cultura 

10. Fomentar o traballo colaborativo  rexeitando toda discriminación por razón de sexo, 

condición racial ou social, fortalecendo habilidades sociais e afectivas 

11. Mostrar actitude receptiva e de autoconfianza na aprendizaxe 

12. Valorar os aspectos culturais vinculados ó francés 
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2. CONTIDOS 

UNITÉ 0- Révisions   

  “APPRENDS AVEC LES AUTRES” 

Grammaire: Les prépositions de lieu 

                     L’interrogation 

Conjugaison: Présent de quelques verbes irreguliers 

Phonétique: Différenciation e caduc/ e fermé 

                      [ s] / [z] 

                      [y] / [u] 

                      [ j] sourd/ sonore 

Lexique: L’état civil 

                 L’apprentissage 

Communication: Faire connaissance 

                              Parler de ses goûts 

                             S’ informer 

                             Les situations de la vie de la classe 

UNITÉ 1: “RESTE EN FORME” 

Préparatifs 

On fait du sport 

Problèmes 

Grammaire: Le complément du nom 

                      Le pronom rélatif  QUI 

                      Le déroulement de l’action 

Conjugaison: Présent des verbes pronominaux 
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Phonétique: de, d’ , des 

                      l’ enchaînement  dans la conjugaison pronominale 

Lexique: La matière 

                Les états physiques et moraux 

                Les sports  

                La fête 

Communication: Caractériser des objets 

                              Parler des sports 

                              Décrire un programme 

                              Exprimer comment on se sent 

                              S’ informer de l’état de santé de quelqu’un 

Civilisation: On fait la fête 

               

UNITÉ 2: “ PROFITE DE TES LIOSIRS” 

Interview 

Soirée télé 

Permission ou refus? 

Grammaire: Le passé récent 

                     Le présent progressif 

                     Le futur proche 

                     Les pronoms personnels COD et COI 

Conjugaison: ALLER + infinitif 

                        ÊTRE EN TRAIN DE + infinitif 

                        VENIR DE + infinitif 

Phonétique:  [b]- [v]- [f] 

                       Les sons correspondants à oui /ui 

Lexique: La musique et la chanson 
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                La télévison 

Communication: Raconter le déroulement d’une action 

                              Parler de télévision 

                             Demander/ donner/ refuser une autorisation 

Civilisation: Paroles et musiques 

UNITÉ 3 : “ PRÉPARE L’AVENIR” 

                  Projet 

                  Orientation professionnelle 

                  Comparaisons 

Grammaire: L’expression du futur 

                      L’expression du but 

                      L’expression de la nécessité ( il faut, devoir, nécessiter) 

                      Les comparatifs 

                      Les superlatifs 

Conjugaison: Le futur 

Phonétique: Le -e caduc ou muet 

                      Prononciation de “plus”: [ply] / [plys] 

Lexique:  La ville 

                 Les professions 

                 Le logement 

Communication: Parler de ses projets 

                             Parler de son avenir professionnel 

                             Défendre ou critiquer un projet 

                             Parler des lieux de ville 

                            Comparer des éléments 
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UNITÉ 4: “PARTAGE DES INFORMATIONS” 

                  Récits 

                  Faits divers 

                  Dégradations 

Grammaire: L’ expression des événements passés  

                     Situation dans le temps et durée dans le passé 

Conjugaison: Le passé composé 

Phonétique: Les sons [s] et [z] 

                      Intonation et enchaînement de l’ interrogation 

Lexique: Les étapes de la vie 

                Les faits divers 

                Les accidents 

                Le cinéma 

Communication: Raconter un événement au passé, sa journée, ses vacances 

                             Raconter un accident ou un fait divers 

                             Demander et donner des précisions sur un événement 

Civilisation:  Au cinéma 

UNITÉ 5: “ AFFIRME- TOI” 

                 Vacances utiles 

                 Pour ou contre 

                 Attention danger     

Grammaire:  Les pronoms rélatifs QUI / QUE    

                       L’expression de la fréquence 

                       Les pronoms indéfinis 

Conjugaison:  Le passé composé des verbes pronominaux 

61



  Phonétique : Voyelles nasales 

                         D’autres groupes vocaliques: oeu, eu 

Lexique : Internet 

                 Les sentiments 

Communication: Faire une demande écrite 

                             Exprimer une opinion 

                             Exprimer des sentiments 

                             Comprendre et rédiger un réglement 

Civilisation: Internet et vous 

UNITÉ 6:”VOYAGE DANS UN PAYS FRANCOPHONE” 

                Perdus 

                Paysages 

                Surprises 

Grammaire: Prépositions et adverbes de lieu 

                      L’expression de la cause et de la conséquence 

Lexique: Le mouvement   

                Les paysages 

                Les animaux 

                Les coutumes 

                Le climat 

Communication:  Comprendre et décrire un itinéraire 

                               Décrire une région 

                               Parler de paysages et de climats 

                               Décrire un séjour 

Civilisation: La météo aux 5 continents 

                      Lettre du Québec 
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 3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

      Unha das características da nosa programación é a flexibilidade. É por iso que a dis-

tribución temporal é puramente orientativa. A avaliación continua permítenos ir vendo 

como vai o proceso sen esperar a rematalo. 

O alumnado de 3º dispón de dúas horas semanais.

4. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE 

O currículo recolle 7 competencias clave para a segunda lingua estranxeira na ESO. 

CCL,  competencia en comunicación lingüística, primordial nesta materia, está vinculada ó 

acto comunicativo entre interlocutores empregando diversas canles de transmisión. 

A finalidade non é só comunicar senón tamén adquirir un enriquecemento multicultural. 

Esta competencia está asociada ás catro destrezas básicas propias na aprendizaxe dun-

ha lingua. 

Orientado cara á aprendizaxe de linguas estranxeiras  e á aprendizaxe permanente, o cu-

rrículo fomentas a competencia clave de aprender a aprender, CAA, esencial para asimi-

lar contidos de calquera materia , desenvolver a capacidade de autoavaliación e adquirir 

conciencia das propias habilidades e estilos de aprendizaxe. 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS

Primeiro Unidade 0

Unidade 1

Unidade 2

Sesións axustes, desfases ou reforzo

Segundo Unidade 3

Unidade 4

Sesións axustes, desfases ou reforzo

Terceiro  Unidade 5

 Uidade 6

 Sesións axustes, desfases ou reforzo
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A competencia dixital , CD, contribúe enormemente á aprendizaxe do francés. A busca e a 

edición de información en formato dixital será instrumento esencialpara a aprendizaxe tan-

to do idioma como dos contidos temáticos cos que se exercite. Ptencia deste modo a in-

terdisciplinariedade : abordar contidos de arte, ciencia, historia, literatura ou calquera ou-

tro tema de interese persoal será asequible. 

 Ademais o formato dixital facilitará a práctica comunicativa do idioma como medio de en-

tretemento grazas ás cancións, biografías de personaxes coñecidos, xogos ou calquera 

outro ámbito próximo ás motivacións dos adolescentes. 

A competencia social e cívica, CSC, será relevante na aprendizaxe dunha lingua estran-

xeira pois indica a capacidade de participar en actos de comunicación aplicando normas 

de cortesía adecuadas.  

A competencia no sentido de iniciativa e espíritu emprendedor ,SIEP, contribuirá á compe-

tencia comunicativa do alumnado, 

Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, CEC,  debe ser tida en 

conta na aprendizaxe do francés xa que supón coñecer , comprender , apreciar e valorar 

cunha actitude aberta e respetuosa diferentes manifestacións culturais. 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, mensaxes e comuni-

cados breves e articulados de xeito lento e claro, informacións sobre actividades nun 

campamento de vran, ou o contestador automático dunha institución, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas. 

2. Entende o esnecial do que se di en transacións e xestións cotiás e estruturadas. 
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3. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou informal en-

tre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presencia, cando o tema resulta 

coñecido. 

4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos 

de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu inter-

ese. 

5. Comprende nunha conversa formal  ou nunha entrevista na que participa o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais, ou do seu interese, así 

como comentarios sinxelos e predicibles relacionados , sempre que poida pedir que se 

repita aclare ou reformule algo. 

6. Distingue grazas á imaxe, as ideas princiapis e información relevante en presenta-

cións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese. 

7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese, cando as imaxes axudan á comprensión. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interación 

1. Fai presentacións breves e preparadas, ben estruturadas e con apoiuo visual, sobre 

aspectos concretos do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou ocupacións, 

e responde a preguntas breves dos oíntes. 

2. Desenvóvese correctamente en xestións e transacións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas. 

3. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono ou outros medios técni-

cos, nos que establece contacto social, expresa puntos de vista, fai invitacións, pide e 

ofrece algo, e da instrucións ou indicacións. 

4. Toma parte nunha conversa formal , reunión ou entrevista de carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando ideas sobre temas 

habituais, opinando e reacionando ante comentarios. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica coa axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manexo de apratos 

electrónicos ou de máquinas,así como instrucións para a realización de actividades e 

normas de seguridade. 

2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario relacionados con 

asuntos do seu interese. 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si mesmo, 

onde se describen persoas, obxetos e lugares, onde se narran acontecementos pasa-

dos, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e tamén se expresan sentimentos, 

desexos e opinións sobre temas coñecidos. 

4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa de temas do seu in-

terese no contexto persoal, educativo ou ocupacional. 

5. Capta as ideas principais de textos periodísticos breves en calquera soporte sempre 

que os números, nomes, fotos e títulos vehiculen grande parte da mensaxe. 

6. Entende información específica esencial en páxinas Web e outros materiais de consul-

ta claramente estruturados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese. 

7. Comprende o esencial en lecturas para a súa idade de historias de fición breves e fai-

se idea do carácter das personaxes, as súas relacións e do argumento. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

1. Completa un cuestionario con información persoal e relativa á súa formación, ocupa-

ción, lecer, intereses e aficións. 

2. Escribe notas en mensaxes en calquera soporte e nas redes, onde fai breves comen-

tarios ou se dan indicacións relacionadas coa vida cotiá. 

3. Escribe informes moi breves en formato convencional sobre feitos habituais e os moti-

vos de certas acións, nos ámbitos académico e ocupacional. 
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4. Escribe correspondencia persoal na que mantén o contacto social, intercambia infor-

mación, describe sucesos importantes, experiencias persoais, fai indicacións, dá ins-

trucións, fai invitacións e suxestións e expresa as súas opinións. 

5. Escribe correspondencia formal básica e breve dirixida a institucións públicas ou pri-

vadas ou entidades comerciais. 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Dado que os criterios e estándares de avaliación son os mesmos en todo o oprimeiro ciclo 

da etapa ( considerando que 3º en Francés segunda lingua estranxeira forma parte dese 

primeiro ciclo) concretaremos  as actividades a realizar para medir o logro das aprendi-

zaxes. 

1. Para a comprensión de textos orais realizaranse diariamente actividades de escoita 

que permitan ó alumnado o entrenamento progresivo. estas actividades serán: 

•  diálogos das unidades do método 

• documentos auténticos de radio ou de televisión, podcasts, extraídos maioritariamente 

de TV5, con explotación pedagóxica do nivel A2. Actividades que se fan na clase e ou-

trs son de reforzo para faceren na casa. 

• cancións  en moitos casos con “ textes à trous” 

• fragmentos de películas ou películas completas subtituladas en francés: como mínimo 

visionaráse unha por trimestre. 

• Para avaliar o logro  deste estándar en todas as probas escritas ( unha despois de 

cada unidade) realizaremos un exercicio de comprensión oral que representará o 20% 

da nota total da proba escrita. 

•   Na proba de A2 que se realiza cada dúas lecións, avalíase a comprensión oral cun 

25% sobre o total. 
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2. Para alcanzar o obxectivo da produción de textos orais ademais de que a interación 

na clase será siempre en francés, realizaránse as seguintes actividades: 

• Jeux de rôles por parellas , onde se interpretarán diferentes papeis, cuestionándos en-

tre eles  

• Debates onde previamente teránunha posición definida ante diversos problemas ( eco-

loxía, acoso escolar…) 

• Representación de sketchs para o día “contra a Violencia de Xénero”. Trátase de 4 

sketchs diferentes con problemáticas cercanas ós adolescentes. 

• Exposicións orais: unha por trimestre sobre diferentes temas. 

• Grabacións de presentacións e outros traballos que se poderán colgar na web do insti-

tuto. 

Na proba de A2 que se realizará cada dúas unidades avliaráse a produción oral en intera-

ción a través de diálogos que deberán improvisar. Esta produción suporá o 25% da proba. 

3. Comprensión de textos escritos 

Para algunhas das unidades de traballo levaremos a cabo a lectura e a explotación de di-

ferentes BD e libros de lectura, así como textos variados do seu interese. 

4. Produción de textos escritos 

• Redación das pasadas vacacións, do último fin de semana, a cidade que máis lles 

gusta, un lugar onde viaxar… 

• Entradas para enquisas sobre a amizade, os hábitos saudables… 

• Cartas/ correos para intercambiar con correspondentes franceses 

• Resumes das lecturas trimestrais e descrición con ilustración de personaxes e/ ou 

pasxes das obras para unha exposición con motivo da conmemoración da Francofo-

nía, do Día do Libro, ou das Letras  Galegas 

• Xestos saudables : chegar a compromisos unha vez detectada “ a pegada ecolóxica” 
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En todas as probas escritas contemplamos a redación dalgún obxectivo traballado e su-

poñerá non menos do 25% sobre o total do control. 

Na proba de A2 a expresión escrita ten un peso do 25% 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

3º ESO  FR 2ªLE INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE AVA-
LIACIÓN

BLOQUE 1


COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS


20%

- Comprende /extrae información literal e infe-
rencial de textos orais ( aplica deducións, 
hipóteses, inferencias, relacións de causali-
dade, etc)


- Recoñece ideas clave, idea principal e ideas 
secundarias de textos orais


-  É quen de elaborar un resume que inclúa 
ideas básicas do texto, sen repetir palabras 
ou ideas de forma literal


- Identifica sons e / ou frases

- Participa de forma activa en actividades de 

comprensión oral

- Probas orais 10%

- Indicacións do profesor e 

escoitas na clase 7’5%

- Observación da actitude e 

participación na clase 2’5%

BLOQUE 2


PRODUCIÓN DE TEX-
TOS ORAIS : EXPRE-
SIÓN E INTERACIÓN


20%

- Elabora textos adecuados ás convencións 
discursivas ( narración, diálogo, descrición, 
exposición)


- Exprésase de forma clara e fluída

- Exprésase con coherencia e cohesión entre 

as partes

- Usa un vocabulario e un rexistro adecuados

- Planifica o discurso conforme a cada tipolo-

xía textual

- Emprega os conectores adecuados 

- Exprésase coa entonación, o tono , ritmo e 

volume adecuados

- Participa activamente en actividades orais

-Probas orais ( diálogos e 
presentacións orais)

10%

- Participación en activida-

des da clase 7’5%

- Observación da actitude e 

participación na clase 2’5%

BLOQUE 3


COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS


30%

- Le e traballa as lecturas propostas ( actitude)

- Extrae datos literais do lido

- Practica inferencias sobre o lido

- Comprende distintos tipos de textos con in-

tencións comunicativas distintas

- Sabe poñer un título adecuado

- Extrae as ideas clave

- Recoñece ideas principal e secundarias

- Probas escritas 22’5%

- Lectura de textos na clase 

e traballo na casa 5%

-  Observación da actitude e 

participación  2’5%
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PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumno recibirá un informe no que se indican as actividades que ten que realizar duran-

te o vran, así como os obxectivos non superados durante o curso e mais o tipo de proba 

que debe superar. 

Nesta proba poderá presentar voluntariamente as actividades realizadas durante o curso, 

e se o fai, serán valoradas positivamente na calificación da proba extraordinaria. 

Estas actividades presentaránse en folios A4  nunha funda de plástico e na portada apa-

recerá o nome e apelidos do alumno e o curso ó que pertence. 

A proba de setembro é unicamente escrita , polas condicións espazo-temporais das mes-

mas. 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON 

ADQUIRIDAS 

Contemplamos dúas modalidades para a recuperación ads aprendizaxes non adquiridas. 

A queles alumnos que seguen cursando a materia e aqueles que deixaron de cursala. 

No primeiro caso considermos que o alumno superou estas aprendizaxes se aproba a 

primeira avaliación. De non facelo, terá unha nova oportunidade se ó largo do curso o pro-

fesor considera que merece unha calificación positiva. 

BLOQUE 4


PRODUCIÓN DE TEX-
TOS ESCRITOS


30%


-Produce textos coherentes e cohesionados 
empregando os conectores adecuados

-Produce escritos conforme ás convencións 
dos diversos xéneros discursivos

- A presentación dos escritos  é adecuada: 

caligrafía, limpeza, claridade, marxes…

- Emprega un vocabulario preciso e axeitado ó 

tema

- Respeta as convencións gramaticais e dis-

cursivas

- Respeta as normas ortográficas ( acentua-

ción, puntuación e regras de escritura)

- Sabe facer un resume

- Sabe responder ás preguntas sobre un texto

- Probas escritas  20%

- Redacións            5%

- Traballo na casa

- Caderno               5%
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No caso do alumnado que xa non cursa a materia, comunicaráselle a principios do curso 

o prazopara presentar as actividades que o Departamento estime oportunas e indicaráse-

lle a data do exame de recuperación. Ten que ter presentado antes as ctividades. 

En última instancia este alumnado terá dereito á proba extraordinaria. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

• Educación para a convivialidade : toma de conciencia da existencia das demais per-

soas no mundo, aprender a vivir en sociedade, practicar a tolerancia e a cooperación 

entre as persoas. 

•  Educación moral e cívica: solidariedade frente ós demais. 

• Educación para a saúde: coñecemeto dos valore sdos hábitos saudables( comidas, 

deportes, aseo, etc). 

• Coeducación : tolerancia e respeto para todas as persoas sen prexuízos sexistas. 

• Educación para a paz: Aprender a compartir o seu espazo e a vivir en común. 

• Educación multicultural: Coñecemento da maneira de vivir de persoas de países 

francófonos ou doutros países non francófonos, comprender e tolerar os modos de 

vida noutras partes. 

• Educación para o consumo:  Reflexión sobre un consumismo excesivo: O tabaco, o 

alcool, a comida rápida, as chucherías, as compras compulsivas. 

• Educación vial: Responsabilidade e toma de conciencia de non respetar as normas. 

• Educación para o desenvolvemento sostible:Concienciarse das ventaxes e dos in-

convenientes do progreso a calquera prezo, das novas tecnoloxías, coñecemento dos 

inventos máis importantes para a humanidade. 

• Educación para a defensa do medio ambiente: necesidade de protexer o Planeta 

contra a contaminación. Proteción de todo o que nos rodea, tanto  a naturaleza como o 

patrimonio costruido, cultural e histórico. 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Metodoloxía activa: na clase de idiona esíxeseunha atención e unha participación es-

peciais, pois non é unha comunicación unidirecional senón multidirecional. O profeso-

rado está requerindo continuamente a participación do alumnado. A participación való-

rase moi positivamente. 

- Uso das TIC: na clase de francés o uso das NNTT será diario, servíndonos delas como 

soporte na parte expositiva ( documentos gráficos, sonoros, exercicios, documentos…). 

- Funcionalidade e contextualización: intentaráse mostrar os contidos de maneira que 

se vexa a maior funcionalidade, pois só así resultan significativos para o alumnado. 

Apréndese mellor se sabemos para que nos vai servir o que aprendemos. No caso do 

francés, a contextualización veráse moi apoiada precisament polas NNTT , e polas 

condicións que creamos na aula. 

- Estimularáse a reflexión e o pensamento crítico no alumnado a través de pequenos 

debates sobre temas concretos, así como enriquecimento en valores presentes no 

día a día da aula, como o respeto á opinión dos demais, respetar o turno de palabra ou 

ter unha actitude adecuada para o normal desenvolvemento das clases. 

- Polo carácter intrínseco da materia, incluiremos actividades que estimulen o interese e 

o hábito da lectura, a práctica da expresión escrita e a capacidade de expresarse 

en público. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade é unha realidade na ESO. Diferencias de idade, culturais, de intereses. Os 

coñecementos adquiridos en anos anteriores son heteroxéneos e os procesos de apren-

dizaxe diversifícanse segundo os perfís e os estilos de aprendizaxe. 
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Teremos esto en conta no desenvolvemento das unidades didácticas. Por esta razón esta 

programación didáctica sufrirá as modificacións pertinentes para grantir a continuidade na 

aprendizaxe de todo o grupo que compón a clase. 

Propoñemos o seguinte: 

- Recoñecer a existencia da diversidade no marco escolar e considerala un factor positi-

vo. 

- Aportar unha ensinanza o máis individualizada posible e adaptada a cada tipo de 

alumno. 

- Favorecer a cooperación e a solidariedade entre os niveis, que serán considerados 

como complementariose non inferiores nin superiores. 

- Permitir a maior liberdade posible á hora de expresarse. 

- Favorecer a autoavaliación. 

- Os cambios curriculares deberán ser graduais : de menos significativos ( tempos, mate-

riais, modo de avaliación), ós máis significativos ( modificación de obxetivos). 

- As tarefas propostas conlevan unhas producións concretas do alumnado. Por eso terán 

que ser estruturadas segundo os grados de realización e de dificultades para poder 

chegar ós diferentes niveis da clase. 

- No referente ós contidos , necesitamos de toda unha serie de actividades para traballar 

os mesmos obxetivos a niveis de complexidade diferente. Aa actividades propostas 

son: 

- Actividades de mellora para desenvolver os coñecementos adquiridos 

- Actividades de reforzo, para quen non adquiriu os coñecementos da unidade. 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto @robase 3 + Cahier d’activités . Editorial Oxford/ CLÉ International 

ISBN 978 2090 388589 

-Todo o material de apoio necesario en Internet e Webs didácticas para FLE 
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- Manuais variados sobre Vocabulario, Comunicación e Civilización  

- Libros de lectura adaptados ó nivel, audiolibros, películas… 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

. Este curso non vai ser posible unha viaxe cultural a París xunto con 4º da Eso e os Ba-

charelatos, como se leva feito cada dous anos, ata a aparición da COVID-19 en marzo de 

2020. 

. Participación nas actividades do centro : Día da Muller  ( 8 de marzo), Día Internacional 

contra a Violencia de Xénero ( 25 de novembro) 

. Participar na semana da Francofonía  
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4º ESO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

1. OBXECTIVOS 

O ensino da Lingua Estranxeira na ESO ten como finalidade o desenvolvemento das se-

guintes capacidades:      

1. Escoitar e comprender información específica de textos orais en situacións comunica-

tivas variadas, adoptando unha actitude respetuosa, tolerante e de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, exerci-

tándose no diálogo como medio para resolver conflitos de xeito pacífico. 

3. Ler e comprender textos diversos adecuados ás capacidades e intereses do alumna-

do. Para obter información e novos coñewcementos. 

4. Utilizar a lectura en distintos soportes como fonte de disfrute e enriquecemento per-

soal. 

5. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, con coherencia 

e cohesión. 

6. Saber utilizar os compoñentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos e funcionais 

básicos do francés en contextos reais de comunicación. 

7. Desarrollar a autonomía na aprendizaxe, hábitos de disciplina, estudo e traballo, a re-

flexión sobre o propio proceso de aprendizaxe. 

8. Desenvolver a propia capacidade de traballar en equipo, rexeitar a discriminación das 

persoas por razóns de sexistas, homófobas, xenófobas ou calquera outra circunstan-

cia persoal ou social. 

9. Utilizar estratexias de aprendizaxe e as NNTT de información e de comunicación,  así 

como os medios audiovisuais para obter información oral e escrita en francés. 
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10. Valorar o francés como medio de comunicación, cooperación e entendemento entre 

persoas de culturas diversas, fomentando a solidariedade e o respeto ós dereitos hu-

manos. 

11. Apreciar o francés como medio de acceso á información e como ferramenta de apren-

dizaxe  e uso de contidos diversos , como medio de expresión artística e para apren-

der a aprender. 

12. Manifestar actitude receptiva e de confianza en si mesmona aprendizaxe e uso da lin-

gua estranxeira de xeito creativo, participar con sentido crítico en situacións de comu-

nicación en francés. 

13. Coñecer os elementos específicos da cultura galega para que sexa valorada por cida-

dáns doutros países. 

14. Recoñecer a importancia dos Camiños de Santiago en Galiza e desenvolver o espíritu 

emprendedor  coñecendo, respetando e transmitindo os aspectos básicos da cultura e 

historia propias, así como o patrimonio artístico e cultural, utilizando como medio a lin-

gua francesa. 

Obxectivos didácticos. O conxunto deles está no interior de cada unha das unidades 

didácticas. Estarán sempre en relación cos obxectivos de etapa e cos contidos corres-

pondentes. Para que sexan operativos e útiles no proceso de ensin-aprendizaxe, deben 

cumplir estas condicións: 

- Explícitos e públicos: deben ser coñecidos polos alumnos para servir de referencia 

- Precisos: concretizan os obxectivos xerais 

- Definidos no tempo: necesidade dun horizonte temporal en función dos obxectivos 

- Factibles: a programación debe facerse con criterios realistas e serán motivadores 

- Perceptibles e medibles 

- Evaluables: necesítase a comparación entre os obxectivos iniciais e o seu cumplimento 
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2. CONTIDOS 

UNITÉS GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE COMMUNICATION

UNITÉ 0 
Voyage 
dans les 
villes de 
France

Articles contractés

Les comparatifs

Prépositions: À/ 
DE/D’/EN

Passé composé

Futur proche

Passé récent

Présent progressif


Les activités 
sportives et les 
loisirs

Les vacances

Les villes

Les interdictions


.Parler de ses activités


.Raconter ses vacances


.Comparer

Caractériser

.Demander et donner l’auto-
risation

.Formuler des interdictions 
et des obligations

.Situer et s’orienter


UNITÉ 1 
Les copains 
d’abord! 

Ma bande 

Week-end 
entre co-
pains 

Tes amis du 
Net

.L’accord des ad-
jectifs qualificatifs

.Formation adver-
bes en - ment

.Pronoms relatifs: 
QUI, QUE , OÙ

.Expression de 
l’opposition: mais, 
par contre, alors 
que

.Les amis et 
l’amitié

.Les sorties

.Les invitations

.Le Web

.Présenter ses amis


.Parler de leur caractère et 
de leur personnalité

.Proposer une sortie

.Accepter ou refuser

.Donner ses impressions sur 
quelqu’un

.Donner un avis

UNITÉ 2 
Un esprit 
sain dnas un 
corps sain 

Je ne me 
sens pas 
bien! 

Miroir, mi-
roir… 

Pour être en 
forme

.Articles partitifs


.Pronom complé-
ment EN

.La cause et la 
conséquence

. AVOIR BESOIN 
DE + nom ou infini-
tif

.La condition: 
si+présent, présent

L’imparfait . Le corps

. Les états physi-
ques et les sym-
ptômes

.Les remèdes

. L’apparence 
physique

.Parler de maux et de remè-
des

.Exprimer le besoin

.Décrire quelqu’un

.Donner des conseils

.Parler des causes et des 
conséquences

UNITÉ 3 
Bienvenue 
dans le ly-
cée numéri-
que 

En 2030… 
Visite dans 
un lycée 
numérique 

Apprendre 
est un jeu 
sérieux 

Changer 
tout…!

. Pronoms dé-
monstratifs

.Pronoms COD et 
COI

.Les pronoms COD 
et COI employés 
avec l’impératif

. L’expression de la 
condition: si+ pré-
sent, futur

Formation et em-
ploi du FUTUR 
SIMPLE


Le subjonctif pré-
sent

.Le High- tech 
dans un lycée 
numérique

.Le matériel sco-
laire

.Les objets du 
futur

. Le salon du jeu-
vidéo

.Les jeux vidéo

.Le matériel in-
formatique

.Décrire et comparer des 
objets

.Envisager le futur

.Parler des fonctions d’un 
objet

.Évoquer la durée

UNITÉS
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À la fin de chacune des unités on doit travailler ces trois points: 

- Civilisation 

- Bilan 

- Projet 

UNITÉ 4 
Les people! 

La presse 
people? 

Potins mon-
dains 

Raconte-
moi tout! 

.L’expression de la 
simultanéité: TAN-
DIS QUE/PEN-
DANT QUE

.Situer dans le 
passé: il y a, de-
puis, pendant

.L’accord du parti-
cipe passé avec 
être et avoir

Les temps du 
passé dans le 
récit: passé com-
posé/ imparfait

. Les faits divers


.Les attitudes et 
les sentiments

.La biographie

.Décrire des caractères et 
des attitudes

. Relater un fait divers, des 
rumeurs, des conflits

.Exprimer la simultanéité

.Poser des questions sur la 
durée

UNITÉ 5 
Trans-Euro-
pe Express 

Départ 

Chaque ville 
est un mon-
de! 

Cadeaux 
souvenirs

.Comparatifs et 
superlatifs

.Pronoms Y et EN 
complément de 
lieu

.L’expression de la 
condition: si+ im-
parfait, condition-
nel présent

. Les doubles pro-
noms

. Passé composé 
et imparfait

.Subjonctif pré-
sent

.Conditionnel 
présent

. Villes européen-
nes, les quartiers

.Le tourisme

.Les témoignages

.Les particularis-
mes culturels

.Les cadeaux 
souvenirs

.Exprimer ses goûts et préfé-
rences

.Demander et donner un avis

.Exprimer un d´sir, une volon-
té

.Décrire un lieu, un objet

.Comparer

UNITÉ 6 
Parler jeune 

BRIC-À-
BRAC 

Parlez texto! 

En paroles 
et en chan-
sons 

. L’expression du 
but: afin de/afin 
que/pour/ pour que

.Les pronoms pos-
sessifs

.Les comparatifs et 
les superlatifs: 
mieux/ meilleur

.TELLEMENT/SI

Subjonctif pré-
sent

.Le langage des 
ados

.La musique

.Les rimes et les 
chansons

 . Le slam


.Parler avec des jeunes ados 
français

.Exprimer le but et la volonté

.Exprimer la possession

.Écrire une strophe en rimes 
et en rythme

.Comprendre une interview

.Donner son opinion

.Exprimer ses goûts et ses 
préférences

.Comparer

GRAMMAIRE CONJUGAISON LEXIQUE COMMUNICATIONUNITÉS
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Unha das características esenciais da nosa programación é a flexibilidade. Por esa razón 

a distribución do tempo é meramente orientativa. A avaliación continua permítenos ir de-

tectando os posibles problemas durante o proceso sen esperar que este remate. Pode-

mos en calquera momento desidir modificar o número de sesións previstas para cada uni-

dade dependendo do progreso do noso alumnado. 

En 4º ESO  FR 2ªLE teñen 3 horas semanais 

4. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE 

A LOMCE lembra que o CONSELLO EUROPEO reunido en 2002 conclúe  coa a necesi-

dade de coordinar esforzos en pos dunha economía competitiva, e insta ós Estados 

membros da UE a desarrollar acións educativas tendentes á mellora do das competencias 

clave, en particular mediante o ensino de alomenos dúas linguas estranxeiras desde unha 

idade temperá. 

- Comunicación lingüística: “ A competencia en comunicación lingüística é o resultado 

da ación comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo 

actúa con outros interlocutores  a través de textos en múltiples modalidades, formatos e 

soportes”. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: “ Estas 

competencias inducen e fortalecen aspectos esenciais na formación das persoas que 

resultan fundamentais para a vida”. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, 

as ciencias e as tecnoloxías é determinante , a consecución e sustentabilidade do be-

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

UNIDADE 0

UNIDADE 1

UNIDADE 2

UNIDAD 3

UNIDADE 4

UNIDADE 5

UNIDADE 6
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nestar social esixe condutas  e tomas de decisións persoais  vinculadas á capacidade 

crítica e a visión razonada das persoas. 

- A competencia matemática  implica acapacidade de aplicar o razoamento matemático 

e as súas ferramentas para describir , interpretar  e predecir distintos fenómenos no 

seu contexto. 

- As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 

mundo físico  e á interación responsable desde actuacións responsables tantoindivi-

duais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural. 

- A competencia tecnolóxica inclúe destrezas  que conducen á adquisición de de coñe-

cementos, o contraste de ideas e a aplicación de descubertas para o benestar social. 

- Competencia dixital: Implica o uso creativo , crítico e seguro das tecnoloxías da in-

formación e a comunicación  Para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, o 

emprego, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e a participación na socieda-

de. Esta competencia supón unha adecuación ós cambios, a lfabetización dixital, a lec-

tura e a escritura, un conxunto de novos coñecementos , habilidades e actitudes.Requi-

re  coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérico, vi-

sual, gráfico e sonoro, así como pautas de decodificación  e transferencia.  

-  Aprender a aprender:  é fundamental para a formación continua que se produce ó 

largo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.Es-

ta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar  e persistir na 

aprendizaxe. Isto esixe en primeiro lugar, a capacidade de motivarse por aprender. De 

que nos sintamos protagonistas do resultado e do proceso de aprendizaxe. Desemboca 

esta competencia nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e autónoma. 
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-  Competencias sociais e cívicas: Implican habilidadee capacidade para utilizar os co-

ñecementos  e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspecti-

vas, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diver-

sificados, para elaborar respostas , tomar decisións e resolver conflitos.Trátase de ga-

rantizar a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito 

público como no privado. 

- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor:  Implica a capacidade de transformar 

ideas en actos. Intervir ou resolver, saber elexir, planificar e xstionar os coñecementos, 

destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, coas fin de acadar 

o obxectivo previsto. Está presente esta competencia nos ámbitos persoal, social, esco-

lar e laboral. 

- Sensibilidade e expresións culturais: Implica coñecer , apreciar e valorar , con espíri-

tu crtico, con actitude aberta e respetuosa, as diferentes manifestacións culturais e ar-

tísticas, utilizalas como fonte de enriquecimento e disfrute persoal e consideralas como 

parte do patrimonio dos pobos.Implica tamén un compoñente expresivo referido á pro-

pia capacidade estática e creadora das capacidades relacionadas cos diferentes códi-

gos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación  e expre-

sión persoal. Implica tamén manifestar interese pola participación na vida cultural e por 

contribuir á conservación do patrimonio cultural e artístico . 
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS ASOCIADAS 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orais 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interación 

CRITERIOS DE AVALIACION COMPETEN-
CIAS

- Identificar a información esencial e detalles máis relevantes en textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, a velocidade lenta , nun 
rexistro formal, informal ou neutro, versando sobre temas cotiáns en situacións habituais.

CCL, CD

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

CCL, CAA

- Coñecer e utilizar paraa comprensión do texto  os aspectos socioculturais e sociolin-
güísticos relativos á vida cotiá ( hábitos de estudo, actividades de lecer), condicións de 
vida ( entorno), relacións interpersoais ( no ámbito privado, no centro educativo), com-
portamento ( xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual) e convencións 
sociais( costumes e tradicións).


-

CCL, CSC

- Distinguir a función comunicativa máis relevante do texto e os patróns discursivos bá-
sicos relativos á organización textual ( introdución textual, desenvolvemento e peche).


-

CCL, CAA

-Aplicar os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de patróns sintácticos 
e discursivos de uso frecuente na comunicación oral.

CCL, CAA, 
SIEP

Recoñecer léxico oral de usomoi común realativo a asuntos cotiás e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses e estudos e inferir do contexto , con apoio visual, os 
significados de algunhas palabras  e expresións.

CCL, CAA

Discriminar patróns fonolóxicos, sonoros, acentuais et rítmicos de uso máis común, e 
recoñecer os significados e intencións comunicativas .

CCL, CAA

Identificar algúns elementos culturais e xeográficos propios de países francófonos. CAA, CSC, 
CEC

Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a cultura 
galega.

SIEP, CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETEN-
CIAS

Producir textos breves e comprensibles, en conversación caraa cara como por teléfono 
ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cun leguaxe simple, onde se 
dá, se solicita ou se intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá  e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo.

CCL, CD, 
SIEP
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETEN-
CIAS

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais mono-
lóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando porocedementos 
como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de ele-
mentos léxicos aproximados ante a ausencia doutros máis precisos.

CCL, CAA, 
SIEP

Incorporar á produción dos textos orais algúns coñecementos socioculturais e sociolin-
güísticos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, 
comportamento e convencións sociais, respetando as normas de cortesía máis impor-
tantes nos contextos respectivos.

CCL, CSC, 
SIEP

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expo-
ñentes e os patróns discursivos comúns para organizar o texto de forma sinxela e cohe-
rente co contexto.

CCL, SIEP

Controlar un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual e empregar  
para comunicarse mecanismos sinxelos axustados ó contexto e á intención comunicati-
va.

CCL, CAA

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
xerais relacionados con situacións habituais, susceptible de adaptación en situacións 
menos habituais.

CCL, CAA

Pronunciar de maneira clara aínda que ás veces resulte evidente o acento estranxeiro ou 
se cometan erros esporádicos, sempre que non se interrumpaa comunicación.

CCL, CAA

Manexar frases breves, grupos de palabras e fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situacións habituais, interrumpindo en ocasións o discurso para buscar expre-
sións, articular palabras menos frecuentes e reparar a comunicación.

CCL, CAA

Interactuar en intercambios claros, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou 
ceder o turno de palabra.

CCL, CAA

Identificar elementos culturais ou xeográficos propios de países e culturas onde se fala 
francés.

CAA, CSC, 
CEC

Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a cultura 
galega.

SIEP, CEC
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETEN-
CIAS

Identificar información esencial , puntos relevantes, detalles importantes en textos breves 
e ben estruturados versando sobre temas cotiáns ou de interese para os propios estu-
dos.

CCL, CMCT, 
CD

Aplicar as estratexias adecuadas para acomprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e ideas principais e os detalles relevantes do texto.

CCL, CAA, 
SIEP

Utilizar para a comprensión do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relati-
vos á vida cotiá, hábitos de estudo e traballo, actividades de ocio, manifestacións artísti-
cas, como a música e o cinema, condicións de vida  como oo entorno e a estrutura so-
cial, relacións persoais enter homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, e con-
vencións sociais como costumes e tradicións.

CCL, CSC.

Distinguir as funcións comunicativas do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis 
comúns, así como patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización textual.

CCL, CAA

Aplicar á comprensión do texto os constituíntes e a organización de estruturas sintácti-
cas de uso común na comunicación escrita.

CCL, CAA, 
SIEP

Recoñecer léxico escrito de uso comúnrelativos a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, estudos ou ocupacións, e inferir do contexto os sig-
nificados dalgunhas palabras e expresións.

CCL, CEC

Recoñecer convencións ortográficas , tipográficas e de puntuación, así como abreviatu-
ras e símbolos de uso común ( apóstrofo, &, etc.)

CCL, CAA

Identificar elementos culturais e xeográficos dos países onde se fala francés. CAA, CSC, 
CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETEN-
CIAS

Escribir en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelose de estrutura clara 
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, con 
recursos básicos de coherencia e cohesión, as convencións ortográficas básicas e os 
signos de puntuación necesarios, cun control razonable de expresións  e estruturas sin-
xelas e un léxico de uso frecuente.

CCL, CD, 
SIEP
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1 . Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais  e detalles relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves: p.e. cambio de porta de embarque nun aeroporto, informa-

ción sobre actividades nun campamento de vran, no contestador autom’atico, sempre 

que o sonido sexa bo. 

2. Entende o esencial do que se dien xestións cotiás e estruturadas: p.e. en hoteis, ten-

das, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudos ou de traballo. 

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos breves e simples. Por 
exemplo copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais de cada tipo de texto.

CCL, CAA, 
SIEP

Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos socioculturais relativos a estru-
turas sociais, relaciones interpersoais, patróns de actuación, comportamentos e conven-
cións sociais, respetando as normas de cortesía.

CCL, CSC, 
SIEP

Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expo-
ñentes destas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para organizar o 
texto escrito de maneira sinxela con cohesión e coherencia.

CCL, SIEP

Dominar un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual e empregar me-
canismos sinxelos axustados ó contexto e á intención comunicativa ( repeticións léxicas, 
elipse, deíxe persoal e espazo-temporal, xustaposición e conectors e marcadores dis-
cursivos frecuentes).

CCL, CAA, 
SIEP

Utilizar reoertorio léxico suficiente para comunicar información, opinións e puntos de vis-
ta breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás. 

CCL, CEC

Coñecer e aplicar os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas , 
así como as convencións ortográficas na redación de textos en soporte electrónico.

CCL, CAA , 
SIEP

Identificar elementos culturais e xeográficos propios de países e culturas onde se fala o 
francés.

CAA, CSC, 
CEC
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3. Identifica o sentido xeral e os puntos principais  dunha conversación formal ou infor-

mal entre varios interlocutores  que ten lugar na súa presencia, cando o tema lle re-

sulta coñecido e o discurso está articulado con claridade. 

4. Comprende nunha conversación formal  ou entrevista na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese. 

5. Comprende nunha conversa informal na que participa, ou nunha entrevista, cando se 

lle pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese. 

6. Distingue co apoio da imaxe, as ideas principais e a información relevante en presen-

tacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese. 

7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese articulados con lentitude e calridade. Por exemplo, noticias, docu-

mentais, entrevistas, cando as imaxes axudan á comprensión 

BLOQUE 2: Produción de textos orais 

1. Fai presentacións breves e preparadas con apoio visual, sobre aspectos concretos 

de temas do seu interese ou relacionados cos estudios ou ocupación, e responde a 

preguntas breves dos oíntes sobre o contido das mesmas. 

2. Desenvólvese correctamente en xestións cotiás, como viaxes, hoteis, transporte, 

compras ou lecer. 

3. Participa en conversas informais cara acara ou por outros medios técnicos , nas que 

establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de 

vista , invita e fai ofrecementos, pide e ofrece algo, pide e dá instrucións e indica-

cións. 

4. Toma parte nunha conversación formal, reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas 

sobre temas habituais e dando a súa opinión. 
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BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica coa axuda da imaxe , instrucións de funcionamento e manexo de aparatos 

electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a realización de actividades e 

normas de seguridade. 

2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou Internet 

formulados de maneira simple e clara e relacionados con asuntos do seu interese. 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si mesmo, 

se describen persoas, obxetos e lugares, nárranse acontecementos pasados, presen-

tes e futuros, reais ou imaxinarios, e onde se expresan sentimentos, desexos e opi-

nións. 

4. Entende o esncial de correspondencia formal  na que se informa sobre asuntos do seu 

interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional. 

5. Capta as ideas principais de textos periodísticos breves  en calquera formato e sopor-

te sempre que as imaxes, os nomes, as ilustracións e os títulos vehiculen a mensaxe. 

6. Entende información específica esencial de páxinas WEB e outros materiais de refe-

rencia ou consulta claramente estruturados  sobre temas relativos a materias acadé-

micas, asuntos ocupacionais, ou do seu interese. 

7. Comprende o esencial , en lecturas para a súa idade, de historias de fición breves, e 

faise unha idea do carácter dos distintos personaxes , as suás relacións e o argumen-

to. 

BLOQUE 4. Produción de textos escritos 

1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou aficións. 

2. Escribe notas e mensaxes en calquera soporte informático, onde se fan breves co-

mentarios ou se dan indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida co-

tiá e do seu interese. 
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3. Escribe notas e mensaxes breves nas redes relacionados con actividades e situacións 

da vida real, do seu interese persoal e sobre temas de actualidade, respetando as con-

vencións e as normas de cortesía. 

4. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sencilla e rele-

vante sobre feitos habituais e os motivos de certas acións, nos ámbitos académico e ocu-

pacional, describindo situacións, persoas, obxetos e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de xeito esque mático. 

5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social, onde 

se intercambia información, na que se describen sucesos importantes e experiencias per-

soais, danse instrucións, fanse suxerencias acéptanse ofrecementos , cancélanse ou con-

fírmanse invitacións e exprésanse opinións. 

6.  Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou pri-

vadas, ou entidades comerciais, solicitando ou dando información de maneira sinxela e 

observando as convencións formais e as normas de cortesía deste tipo de textos. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVA-

LIACIÓN 

4o ESO FR 2ªLE INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS


2 PUNTOS

-Participa de forma activa en actividades de comprensión 
oral.

-Comprende e extrae información inferencial e literal de tex-
tos orais

-Aplica deducións, hipótesesinferencias, relacións de causa-
lidade

-Recoñece ideas clave, ideas principal e secundarias de tex-
tos orais

-É quen de elaborar un resume que aborde as ideas básicas 
do texto, sen repatir palabras ou ideas de forma literal.

-Audicións

-Probas orais

- Participación na 
clase
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PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS


1’5 PUNTOS

-Participa de forma activa en actividades ORAIS : intervén, 
interaciona, respeta as intervencións e os turnos no diálogo.


- Elabora textos adecuados ás convencións discursivas: 
narración, descrición, exposición, diálogo


- Exprésase de forma clara e fluída


- Exprésase con coherencia e cohesión 


-Usa un vocabulario e un rexistro idiomático adecuados á 
situación comunicativa


- Planifica o discurso conforme ás tipoloxías textuais.


- Emprega os conectores adecuados para unir ideas.


- Exprésase empregando o tono, entonación, ritmo e volume 
adecuados


- Participación en 
actividades da cla-
se


- Diálogos

- Presentacións orais

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ES-
CRITOS


3’5 PUNTOS

-Le e traballa as lecturas propostas polo profesor.

- Extrae datos literais do lido.

- Practica inferencias sobre o lido.

- Comprende distintos tipos de textos con distintas inten-

cións comunicativas.

- Extrae as ideas clave.

- Sabe poñer un título adecuado

- Recoñece idea principal e secundarias.

- Sabe facer un resume.

- Lectura na casa

- Lectura de textos 

na clase

- Probas escritas 

- Caderno

PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRI-
TOS


3 PUNTOS

- Produce textos coherentes e cohesionados  empregan-
do os conectores adecuados.


- Produce escritos conforme ás convencións dos diver-
sos xéneros discursivos


- A presentación dos seus escritos é adecuada: caligra-
fía, limpeza, claridade, marxes…


- Emprega un vocabulario preciso e adecuado ó tema 
tratado.


- Respeta as convencións gramaticais e discursivas.

- Respeta as normas ortográficas

-

-Probas escritas

-Redacións 

- Cadernos
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Os criterios de calificación para 4º ESO son: 

-    AUDICIÓNS E DICTADOS: 1’5 puntos 

- INTERVENCIÓNS NA AULA: 1 punto 

- DIÁLOGOS: 0’5 puntos 

- EXPOSICIÓNS ORAIS: 0’5 puntos 

- LECTURAS : 1 punto 

- REDACIÓNS: 1punto 

- CADERNO: 1 punto 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Para a convocatoria de setembro, o alumno recibirá un informe onde se lle indican as ac-

tividades que ten que realizar durante o vran, así como os obxectivos non superados du-

rante o curso e o tipo de proba que deberá superar. 

Na proba poderá presentar voluntariamente as actividades realizadas durante o curso que 

serán valoradas positivamente na calificación da proba extraordinaria. 

Se as presenta, faráo en folios A4, dentro dunha funda de plástico co nome e apelidos 

ademais do curso. 

A proba de setembro é unicamente escrita por razóns espazo-temporais. 

-.Se o alumno titula en setembro aínda que teña a materia suspensa, non terá que recu-

perala pois  comezará primeiro de  Bacharelato desde 0. 

-.O alumnado que non promocione ( repetidor) terá un plan específico personalizado 

orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

• Respeto ó Estado de Dereito e ós dereitos e liberdades fundamentais recollidos na 

Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia. 
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• Desarrollo das competencia persoais e as habilidades sociais para o exercicio da de-

mocracia. 

•  Educación para aconvivencia  e o respeto nas relacións interpersoais, a competencia 

emocional, a imaxe corporal e a autoestima como elementos necesarios para o cre-

cemento persoal. 

• Fomento de valores e as actuacións necesarias para o impulso da igualdade entre mu-

lleres e homes, o recoñecemento da contribución de ambos sexos ó desarrollo da so-

ciedade. 

• Fomento dos valores inherentes e as condutas adecuadas para a igualdade de opor-

tunidades e non discriminación. 

• Fomento da tolerancia e recoñecemento da diversidade e da convivencia intercultural, 

o recoñecemento da contribución das diferentes sociedades, civilizacións e culturas ó 

desarrollo da humanidade. 

• Prevención de todo tipo de violencia, racismo, xenofobia  e homofobia. 

• Utilización crítica e autocontrol no uso das tecnoloxías da información e a comunica-

ción así como dos medios audiovisuais. 

• Promoción de valores e condutas inherentes á convivencia vial, a prudencia, a preven-

ción e a responsabilidade  para evitar os accidentes de tráfico. 

• Promoción da actividade física e o deporte para desenvolver a competencia motriz, os 

hábitos de vida saudables , a utilización do tempo libre e de lecer. 

• Adquisición de competencias sobre oo ámbito económico e para a creación de diver-

sos modelos de empresas, aportación ó creceemnto económico desde o desenvolve-

mento sustentable e utilidade social, a formación dunha conciencia cidadá  de loita 

contra a fraude  para soster os servizos públicos . 

• Toma de conciencia sobre temas que afectan a todas as persoas nun mundo globali-

zado: a saúde, a pobreza no mundo, a emigración e a desigualdade. 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 O termo METODOLOXÍA sinala as maneiras de ensinar , aprender e pon en relación es-

tes dous procesos  que constitúen o obxeto principal da pedagoxía das linguas.  

Os principios metodolóxicos máis específicos son: 

- Aprender por sí mesmo 

- Facer da lectura un hábito 

- O traballo en grupo 

- Expresarse en público 

- Facer investigacións 

- Actividades interdisciplinares 

A motivación 

Nun sentido psicolóxico, reforzaremos os comportamentos para provocar a motivación xa 

que é a esencia da aprendizaxe. Produce modificacións  nos comportamentos do indivi-

duo. Para motivar ó alumnado , o máis importante é crear un entorno favorable: recurrir a 

un material atractivo: informática, internet, audiovisual, materiais diversos, altrnar tipos 

mde actividades no transcurso dunha mesma sesión. Partiremos de coñecementos xa 

adquiridos polo alumnado para incitalo mellor cara o descoñecido. 

Debemos ensinarlles a relación entre o esforzo e o éxito na realización das tarefas. Hai 

que conciencialos de que esforzarse pode ser realmente estimulante. 

- Non convén repetir por parte do profesor o mesmo esquema de traballo na clase. Hai 

que sorprender ó alumnado para atraer a súa atención. 

- Falar en francés durante toda aclase pode ser un erro. Podemos perder a un grupo 

importante da clase. Temos que valorar cando recurrir ó galego ou ó castelán, as con-

dicións cambian bastante segundo o nivel, o número de alumnos, a hora de clase, 

etc… 
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- É importante intentar desenvolver todas as destrezas do alumno : comprensión e pro-

dución,  en cada semana de traballo na clase e na casa para algunhas actividades. 

- É vital que o alumno se exprese oralmente . ó comenzo das clases e de forma case 

constante, preguntaremos sobre o que estudiamos os días anteriores e/ ou a propósito 

de temas de actualidade de Francia e do mundo. 

- Convén potenciar a pronunciación do alumnado a base de audicións e repeticións. 

- Intentamos abordar  os temas gramaticais desde un punto de vista práctico, indicando 

os puntos máis complexos e dando solución ós problemas planteados. 

- Escribir na pizarra é determinante e correxir as faltas entre todos. 

- Debemos sempre favorecer que todos poidan participar de maneira activa na clase. O 

número reducido de alumnos favorece esto enormemente. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade é unha realidad ena ESO: idade, diferentes niveis, diferencias culturais e de 

intreses. Os coñecementos previos son heteroxéneos, os perfís diversos igual que os esti-

los de aprendizaxe. A programación pode sufrir modificacións en atención á diversidade. 

Veremos a diversidade como unha riqueza e non como un freo. O que se trata é de inte-

grar a todos os alumnos no grupo e no proceso ensino-aprendizaxe. 

Proñémonos o seguinte: 

- Recoñecer a existencia da diversidade no marco escolar. 

- Aportar unha ensinanza o máis individualizada posible, e o máis adaptada a cada tipo 

de alumno. 

- Desarrollar a cooperación e a solidariedade entre os niveis, que serán considerados 

complementarios e non inferiores nin superiores. 

- Permitir a maior liberdade posible, sexa cal fose a maneira de expresarse. 

- Favorecer a autoavaliación 
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- No que se refire á adaptación dos contidos, necesitamos toda unha serie de actividades 

para traballar os mesmos obxectivos a niveis de complexidade diferentes. Propoñemos: 

. Actividades de mellora, para desarrollar os coñecementos adquiridos 

. Actividades de reforzo , para alumnos que non conseguiron adquirir  os coñecementos 

da unidade. 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

1. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

      Necesita apoios determinados e cuidados educativos específicos derivados de inca      

pacidade ou de trastorno de conduta. 

2.  ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

     Tomar medidas para identificar ó alumno e avaliar as súas necesidades. Tomar todos 

os plans de actuación adecuados. 

3.  ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA Ó SISTEMA EDUCATIVO 

     Favorecer a incorporación ó sistema educativo do alumnado que provén doutros paí-

ses ou que por outros motivos se incorpora de forma tardía. 

4.  ALUMNADO QUE NECESITA DE ACIÓNS DE CARÁCTER COMPENSATORIO 

5.  ALUMNADO CON GRAVES DIFICULTADES DE APRENDIZAXE 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS     

- Libro de texto @robase 4+ Cahier d’activités . Editorial Oxford - CLÉ INTERNATIONAL 

- Material de Internet moi variado acorde con cada unidade didáctica 
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1º BACHARELATO FRANCÉS 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

1. OBXECTIVOS 

 1. Interactuar e participar activamente , con fluidez e precisión, nun acto de comunicación 

facendo uso das estratexias adecuadas. 

2. Comprender a información específica e xeral de textos orais e escritos e seguir o argu-

mento de temas actuais tratados nos distintos medios de comunicación ou en diferentes 

actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos xéneros de forma clara e estruturada adaptados ós lecto-

res ós que van dirixidos  e acorde á intención comunicativa. 

4. Coñecer os principais rasgos sociais e culturais do francés para interpretar mellor a lin-

gua obxeto de estudo. 

5. Establecer no alumnado estratexias de autoavaliación da competencia comunicativa , 

mantendo unha actitude de iniciativa, confianza e responsabilidade. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole xeral ou específi-

ca e ser quen de interpretalos criticamente utilizando as estratexis necesarias para identi-

ficar e comprender os diversos elementos do discurso. 

7. Ler de forma autónoma textos adecuados ós intereses do alumnado, fomentandoa pro-

nunciación e a entonación do francés. 

8. Fomentar no alumnado unha actitude de respeto e tolerancia cara unha cultura nova e 

diferente. 

9. Facer uso de estratexias lingüísticas e semánticas para crear mensaxes correctas e 

coherentes e reflexionar sobre o funcionamento da lingua francesa en situación de comu-

nicación. 
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10. Adquirir e aplicar estratexias de aprendizaxe usando todos os medios disponñibles, 

incluindo as tecnoloxías da información e a comunicación, para usar o francés de forma 

autónoma e proseguir coa aprendizaxe. 

11. Considerar a aprendizaxe dunha lingua estranxeira como un medio para coñecer no-

vas culturas, e recoñecer a grande importancia que a súa aprendizaxe conleva para as 

relacións interpersoais con civilizacións de todo o mundo. 

12. Defender as características do patrimonio galego e o seu vínculo coa lingua francesa. 

2. CONTIDOS 

UNITÉS OBJECTIFS COMMUNICATIFS GRAMMAIRE et CON-
JUGAISON

VOCABULAIRE

UNITÉ 0

Bonjour!

( pages 8 à 12)

-Saluer et prendre congé

-Communiquer en classe

-Les nombres

-Articles définis et indé-
finis

- Verbes en -er

- L’alphabet

- Salutation

- L’identité

- -Jours de la semaine 

et mois de l’année

UNITÉ 1

Personnelle-
ment

(pages 14 à 27)

-Se présenter, parler de soi

-Décrire des personnes: leur phy-
sique et leur personnalité.

- Exprimer ses relations avec sa 
famille et ses amis

- Parler des sports et des passe-

temps

- Exprimer ses goûts sur les loi-

sirs


-Indicatif  verbes 1er 
groupe

-Articles contractés

-L’interrogation

-Négation  ne…pas

-Adjectifs: genre et 
nombre

-Adjectifs possessifs : un 
seul possesseur

-Expression de la durée 
avec depuis

- Auxiliaires être / avoir

- Indicatif: faire, habiter, 

partager

- Description physique

- La personnalité

- La famille

- Sports et passe-

temps

UNITÉ 2

À la maison

( pages 28 à 41)

-Décrire sa ville, son logement et 
sa chambre

-Parler de ses tàches ménagères

-Faire des démarches pour 
échanger ou louer un logement

-Prépositions de lieu

- La comparaison plus/

moins…que

- Pronoms personnels 

sujet et toniques

- Adjectifs démonstra-

tifs

- Adjectifs possessifs

- Pluriel des noms

- Futur proche

- Présent progressif

- Verbes aller et devoir

- Les pièces de la mai-
son


- Les meubles d’une 
chambre


- Les couleurs

- La ville 

- Les tàches ménagères
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UNITÉS Objectifs comunicatifs GRAMMAIRE et Conju-
gaison

VOCABULAIRE

UNITÉ 3 

Une journée de 
cours

(pages 48 à 61)

_ Parler du lycée et des matières 
scolaires

- Parler de son emploi du temps

- Demander et dire l’heure

- Donner son opinion sur le lycée

- Parler de ses activités quoti-

diennes

- Indicatif présent: ver-
bes 2e groupe


- Indicatif présent. ver-
bes 3e groupe


- Négation: ne/n’…pas, 
ne/n’…pas de


- Verbes pronominaux

- La comparaison

- Pronoms possessifs

- Verbes: finir, sortir, 

choisir, entendre, 
prendre, attendre, se 
lever

- L’heure

- L’école, le lycée

- Les matières scolai-

res

- Les activitás scolai-

res et extrascolaires

UNITÉ 4

Le temps des 
vacances 

(pages 62 à 75)

- Parler des vacances et des vo-
yages


- Parler du temps qu’il fait

- Faire une réservation

- Demander et donner les prix

-Le passé composé : 
emploi, formation et ac-
cord

- Les prépositions de-

vant les noms de lieu

- Le pronom Y

- L’obligation

- Les participes passés 

réguliers et irréguliers

- Les nationalités

- Les moyens de 

transport

- Les mois et les sai-

sons

- La météo

- L’hôtel et ses insta-

llations

UNITÉ 5

La superforme

(pages 82 à 95)

- Parler des repas et des aliments

- Donner des conseils et des or-

dres pour être en forme

- Parler de son état physique

- Parler de sa santé

- Donner son avis sur différents 

sujets

-Limpératif: formation et 
emploi

-L’imparfait. formation et 
emploi

- Les superlatifs relatifs: 

supériorité et infériorité

- Articles partitifs

- Le pronom EN: COD

-Le corps humain

- Les aliments

- Les repas

- La santé

UNITÉ 6 

Infos pratiques

(pages 96 à 
109)

- Décrire ce qu’il y a dans une 
ville


- Demander et indiquer un che-
min


- Demander des renseignements 
à la poste et à la gare


- Acheter un timbre et faire un 
envoi


- Parler de moyens de transport

- Décrire et parler d’un accident

- Parler dún problème mécanique

- Pronoms relatifs: que, 
qui , où


- Mots interrogatifs

- Adverbes de négation 

- Le conditionnel pré-

sent: politesse et 
souhait


- Le présentatif il ya

- L’ impératif

- La ville

- Les transports

- Les indications rou-

tières 

- La poste

- La gare

- Des problèmes en 

route

UNITÉ 7 

Au travail

(pages 116 à 
129) 

-Parler d’ un petit boulot

-Poser des questions sur le travail

- Parler d’un stage en entreprise

- Prendre contact pour un entre-

tien téléphonique

- Rédiger un CV

- Écrire une lettre de motivation

- Parler d’un projet d’avenir

-Adverbes en -ment

- Pronoms COD: me, te, 

le, la, nous, vous, les

- Pronoms COI: me, te, 

lui, nous, vous, leur

- Futur simple: formation 

et emploi

- Futur simple: être et 

faire

- Le conditionnel pré-

sent : souhait

- Les nombres

- L’emploi d el’imparfait  

et du passé composé

- Les métiers

- Les lieux et condi-

tions de travail

- La formation et l’ex-

périence profes-
sionnelle
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Avec chacune des unités on verra la partie correspondante de culture et civilisation. 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

O alumnado de 1º de bacharelato dispón unicamente de 2 horas semanais. 

 A distribución do tempo é meramente orientativa . A avaliación continua vainos permitir 

detectar os problemas alí onde se produzan, antes de chegar ó final do proceso ensino- 

aprendizaxe.Todo vai depender do ritmo dos nosos alumnos. Por eso, o número de se-

sións pode ser modificado según se presenten as necesidades educativas. 

UNITÉ 8

On sort?

( pages  130 à 
143)

-Proposer une sortie

-Accepter, refuser une invitation

-Commander au café

- Exprimer son mécontentement

- Faire une réservation dans un 

restaurant

- Commander des plats sur un 

menu

- Parler de ses loisirs

- Passé composé: se 
reposer


- Les pronoms Y/EN 
( lieu)


- Passé composé des 
verbes pronominaux


- Passé récent

- Articles partitifs

- La consommation 
( café, restaurant)


- Les sorties et les 
loisirs

UNITÉS Objectifs comunicatifs GRAMMAIRE et Conju-
gaison

VOCABULAIRE

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMEIRO UNIDAE 0

UNIDADE 1

UNIDADE 2

uNIDADE 3

SEGUNDO UNIDADE 4

UNIDADE 5

UNIDADE 6

TERCEIRO UNIDADE 7

UNIDADE 8
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4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Cabe destacar a relación que claramente se pode establecer entre competencias clave e 

as linguas estranxeiras. 

A primordial para esta materia é a competencia en comunicación lingüística, CCL, por es-

tar vinculada ó acto comunicativo  entre un individuo  e un ou máis interlocutores grazas a 

diversas canles de comunicación. Irá asociada ó desenvolvemento das catro destrezas 

fundamentais na aprendizaxe dunha lingua: comprensión oral, expresión oral, compren-

sión escrita e expresión escrita.  A adquisición destas destrezas comunicativas levaráse a 

cabo mediante tarefas variadas enmarcadas en diversos contextos.  

A versatilidade pedagóxica da ensinanza e da aprendizaxe dunha segunda lingua estran-

xeira permite desenvolver a competencia matemática, CMCT, mediante a lectura ou o 

cálculo de cantidades, datos ou porcentaxes estadísticos e o tratamento de figura xeomé-

tricas, así como a competencia en ciencia e tecnoloxía , mediante o tratamento interdisci-

plinar entre o idioma e as materia correspondentes á modalidade ciéntifico-tecnolóxica. 

O potencial de almacenamento, búsqueda, seleción e edición de información verbal e ico-

nográfica propia da competencia dixital, CD, é esencial e contribúe moito á aprendizaxe 

dunha lingua estranxeira. 

Estudar idiomas fomenta a capacidade de aprender a aprender , CAA. O alumnado debe 

desarrollar por si mesmo unha aprendizaxe permanente. 

O sentido da iniciativa e espíritu emprendedor , SIEP, é unha competencia que implica a 

capacidade de tomar conciencia do acto comunicativo e actuar. 

As competencias sociais e cívicas, CSC, implican a capacidade de participar en actos de 

comunicación aplicando as normas de cortesía. 

A competencia en conciencia e expresións culturais, CEC, implica valorar  as manifesta-

cións culturais de calquera comunidade con actitude respetuosa . 
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Bloque 2. Produción de textos orais 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

- Deducir o sentido xeral, os aspectos principais e a información esencial de textos 
orais breves ou de maior lonxitude, transmitidos de viva voz ou por medios técni-
cos, ben estruturados , a unha velocidade lenta ou media, nun rexistro estándar, e 
que estean vinculados a aspectos da vida diaria ou a temas xerais ou de interese 
persoal, sempre emitidos en boas condicións de audición.

CCL, CD,CAA

-Adquirir e saber aplicar as estratexias necesarias para comprender o sentido xeral 
ou específico dun acto comunicativo.

CCL

-Utilizar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos  realtivos á vida cotiá, as 
condicións de vida e do entorno, as relacións interpersoais, os comportamentos e 
as convencións sociais.

SIEP, CCL, CAA

-Identificar as funcións máis relevantes do texto , así como os patróns discursivos 
relacionados coa organización e a busca de información.

CCL, CAA, SIEP

-Aplicar coñecementos sobre os patróns sintácticoas e discursivos propios da co-
municación oral, así como os significados vinculados a eles.

CCL, CAA, 

-Comprender léxico oral relacionado cos hábitos da vida cotiá ou con temas de 
ámbito xeral ou de interese persoal, e extraer do contexto e do cotexto, o significa-
do das expresións usadas, coa axuda das imaxes.

CAA, SIEP

-´Discriminar estruturas sonoras, acentuais, rítmicas e de entonación comúns da 
lingua, e identificar os seus significados e intencións comunicativas.

CCL, CAA, 

- Valorar a lingua francesa como instrumentoo para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura e o patrimonio de Galicia.

SIEP, CEC

-Producir textos orais breves ou de mediana extensión facendo uso dos múltiples 
usos de transmisión oral, nos distintos rexistros da lingua para solicitar ou intercam-
biar información, opinar, xustificarse, formular hipóteses, aínda que esta produción 
presente pausas e vacilacións.

CCL, CD, SIEP

- Empregar estratexias  para producir textos orais monologados ou dialogados, bre-
ves ou de lonxitude media, recurrindo a reformulacións máis simples cando non se 
dispón de elementos semánticos e lingüísticos máis específicos.

CCL, CAA

- Incorporar coñecementos socioculturais adquiridos vinculados ás relacións inter-
persoais e convencións sociais para crear  textos orais respetando sempre as nor-
mas de cortesía entre os interlocutores.

CCL, CAA, CEC, 
CSC

-Utilizar as funcións propias de cada propósito comunicativo, utilizando as estrate-
xias máis comúns e os patróns discursivos  necesarios para iniciar e concluir un 
acto comunicativo.

CCL, CAA

-Dominar as estruturas sintácticas máis comúns e os mecanismos máis sinxelos de 
cohesión e coherencia para crear actos comunicativos claros e adaptados a cada 
situación.

CCL, SIEP, CAA

- Empregar un léxico o bastante amplo sobre temas xerais ou de interese persoal, 
académico ou ocupacional e un repertorio de limitado de expresións de uso fre-
cuente.

CCL, CCA, SIEP
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

-Pronunciar e entonar de forma clara e comprensible os enunciados, sen por iso 
evitar o acento estranxeiro, aínda que se cometan pequenos erros que non interfiran 
na comunicación.

CCL, SIEP

-Usar a lingua oral con fluidez para manter a comunicación nunha conversa sen 
moita dificultade, aínda que se produzan pausas para planificar o que se vai dicir, ou 
incluso haxa que reformular o dito.

CCL, CAA

-Participar en intercambios estruturados usando fórmulas para tomar ou ceder o 
turno de palabra.

CCL, CSC

-Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura e o patrimonio de Galicia.

SIEP, CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

- Dedución de información a partir de elementos textuais  e non textuais, en calque-
ra formato, escritos en rexistro formal ou neutro, de extensión variable, sobre temas 
xerais ou de interese académico ou  ocupacional.

CCL, CD, CAA

- Utilizar aspectos sociolingüísticos vinculados á vida cotiá ( hábitos de estudo e 
traballo, lecer e deportes), condicións de vida, relacións interpersoais, e aspectos 
culturais da lingua francesa, para axudar á comprensión de textos escritos .

CCL, CAA, CEC

-Identificar as funcións comunicativas do texto escrito , así como os patróns discur-
sivos na organización e ampliación ou reestruturación da información.

CCL, CAA

- Usar para a  comprensión o0s constituíntes e as estruturas sintácticas máis fre-
cuentes.

CCL, CAA

-Identificar o léxico relacionado con situacións da vida cotiá e con temas xerais ou 
de interese académico ou ocupacional , e extraer do contexto e do cotexto o signifi-
cado dos distintos termos e as expresións e modismos  empregados.

CCL, CAA, CEC

- Recoñecer os principais aspectos ortográficos, tipográficos e de puntuación pro-
pios do francés, e tamén as abreviaturas e símbolos máis comúns.

CCL, CAA

- Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura e o patrimonio galego.

SIEP, CEC

- Redactar en papel ou en soporte dixital, textos claros sobre situacións cercanas 
ou de interese propio, nun rexistro neutro  ou informal, empregando distintas es-
tratexias de ortografía e signos de puntuación, e mostrando un dominio razoable 
de estruturas sintácticas ou léxicas.


CCL, CAA, CD

- Identificar e aplicar distintas estratexias adquiridas para elaborar un texto escrito 
de forma clara, incorporando esquemas e expresións que respondan ó modelo que 
queremos reproducir.

CCL, CAA
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de mensaxes grabados ou de viva 

voz, claramente articulados , que conteñan instrucións, indicacións ou outra informa-

ción, incluso de tipo técnico ( p.e. contestadores automáticos, ou como utilizar unha 

máquina ou un dispositivo de uso menos habitual). 

2. Entende o que se lle di en xestións diarias e estruturadas ( en bancos, tendas, hoteis, 

restaurantes, transportes, centros educativos) ou menos habituais ( farmacia, hospital, 

comisaría ou outro organismo público). 

3. Comprende nunha conversa informal na que participa, explicacións ou xustificacións 

de puntos de vista ou opinións, sobre temas de interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de hipótese, a expresión de sentimentos e a descri-

ción de aspectos abstractos como a música, o cine, a literatura ou  temas de actuali-

dade. 

- Crear textos escritos que inclúan coñecementos socioculturais relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e ocu-
pacional/laboral.

CCL, CEC

- Utilizar as funcións esixidas polo acto de comunicación, utilizando os elementos 
máis importantes destas funcións e os patróns discursivos para iniciar e concluir o 
texto. 

CCL, CAA

- Dominar un número determinado de estruturas sintácticas de uso frecuente, recu-
rrindo á lingua materna se fose preciso, e empregalas para producir actos de comu-
nicación correctos.

CCL, SIEP

- Coñecer  estruturas léxicas vinculadas a temas da vida cotiá ou a aspectos concre-
tos de temas xerais ou de interese persoal e posuír un repertorio de fórmulas e ex-
presións frecuentes na comunicación escrita.

CCL, SIEP

- Aplicar os signos de puntuación e as reglas ortográficas de forma correcta para 
non provocar equívocos no texto escrito e adaptarse ás convencións comúns de 
textos en Internet.

CCL, CAA, CSC

-Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura de Galicia.

SIEP, CEC
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4. Comprende nunha conversa formal ou nunha entrevista na que participa, información 

relevante e detalles sobre asuntos relativos a actividades académicas ou ocupacionais 

de carácter habitual e predecible, sempre que poida pedir que se lle repita ,, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que xa se dixo. 

5. Distingue con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante en 

presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñeci-

dos ou do seu interese, relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 

6. Identifica aspectos significativos de noticias na televisión cando hai apoio visual, así 

como o esencial en anuncios publicitarios. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

1. Fai presentacións breves , preparadas previamente e con apoio visual, sobre aspectos 

concretos de temas académicos ou ocupacionais, organizando ainformación de xeito 

coherente, explicando brevemente as ideas principais e con claridade, respondendo a 

preguntas dos oíntes. 

2. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e tamén menos habituais, que po-

den xurdir durante unha viaxe ou estancia noutros países por motivos persoais, edu-

cativos ou ben ocupacionais. Sabe solicitar atención, información, axuda ou explica-

cións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal. 

3. Participa adecuadamenteen conversacións informais, caraa cara , ou por outros me-

dios, sobre asuntos cotiáns  ou menos habituais, nas que intercambia información e 

expresa e xustifica opinións e puntos de vista , narra e describe feitos ocurridos no pa-

sado  ou plans de futuro reais ou inventados, formula hipóteses, fai suxerencias , pide 

e dá indicacións, expresa sentimentos e fala de temas como a música , o cine , a lite-

ratura ou temas de actualidade. 

4. Toma parte en conversacións formais, entrevistas  e reunións de carácter académico, 

intercambia información, e pide e dá instrucións e opinións. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica información relevante  en instrucións sobre uso de aparatos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade 

ou de convivencia. 

2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios de 

carácter público, institucional ou corporativo, relacionados cos seus intereses. 

3. Comprende correspondencia persoal , en calquera soporte incluíndo  on line e blogs, 

onde se describen feitos e experiencias, impresións e sentimentos, nárranse feitos 

reais ou imaxinarios, e intercámbiase información. 

4. Entende o suficiente de cartas, correos electrónicos de car`ácter formal, oficial ou insti-

tucional como para reacionar en consecuencia. 

5. Localiza información específica en textos periodísticos en calquera soporte, de exten-

sión media, recoñece ideas significativas de artículos divulgativos, e identifica as con-

clusións principais en textos argumentativos . 

6. Entende información importante en páxinas Web e outros materiais de referencia ou 

consulta sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos ocupacionais. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

1. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral. 

2. Escribe notas, anuncios , mensaxes e comentarios breves , en calquera soporte, nos 

que solicita e transmite información e opinións e omde resalta os aspectos que lle re-

sultan importantes. 

3. Escribe, en formato convencional, informes nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional ou menos habitual, describindo situacións, persoas, ob-

xetos e lugares, narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal. 
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4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs nos que describe expe-

riencias, impresións e sentimentos, narra de forma lineal e coherente feitos do seu in-

terese ( unha viaxe, un acontecemento, un libro , unha película, ou feitos imaxinarios. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas, ou 

entidades comerciais, para pedir ou dar información, solicitar un servicio ou realizar 

unha reclamación, observando as normas de cortesía deste tipo de textos. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º BACH FR2ªLE INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

BLOQUE 1

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS


20%

- Comprende / extrae información literal e inferencial de 
textos orais grabados ou de viva voz.


- Recoñece ideas clave, idea principal e secundarias .

- Comprende puntos de vista ou opinións sobre temas 

de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, así 
como a formulación de hipóteses, os sentimentos e a 
descrición de textos abstractos.


- Pode facer un resume sen repetir paalbras ou ideas de 
forma literal.


- Participa de forma activa en actividades de compren-
sión oral.

-Probas orais 7’5%

- Participación e traba-

llo na clase 7’5%

- Actitude na clase 5%

BLOQUE 2

PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS


20%

- Elabora textos adecuados ás convencións discursivas ( 
narración, descrición, exposición , diálogo).


- Exprésase de forma clara e fluída

- Exprésase con coherencia e cohesión.

- Usa un vocabulario e un rexistro idiomático adecuados, 

adaptado á situación.

- Planifica o discurso conforme ás pautas de cada tipo-

loxía textual.

- Emprega os conectores adecuados.

- Exprésase empregando o tono, entonación, ritmo e 

volumen axeitados.

- Participa activamente en actividades orais.

- Probas orais (diálogos 
e presentacións ) 
7’5%


- Participación en acti-
vidades da clase  
7’5%


- Actitude 5%

BLOQUE 3COM-
PRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRI-
TOS


30%

- Le e traballa as lecturas propostas.

- Extrae datos literados do xa lido

- Practica inferencias sobre o lido

- Comprende distintos tipos de textos: correspondencia, 

cartas de restaurantes, blogs, presentacións…

- Extre ideas clave

- Recoñece as ideas principais e secundarias

- Sabe facer un resume

- Sabe responder ás preguntas dun texto

- Probas escritas 22’5%

- Traballo na casa/ re-

dacións / DELF  7’5%
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Proba extraordinaria de setembro 

Para a esta convocatoria , o alumno recibirá un informe no que se lle indican as activida-

des que ten que realizar durante o vran, así como os obxectivos non superados durante o 

curson e o tipo de proba a superar. 

Poderá presentar voluntariamente as actividades realizadas durante o curso. Se as pre-

senta, serán valoradas positivamente na calificación da proba extraordinaria. 

Estas actividades serán presentadas en folios A4 dentro dunha funda de plástico e na por-

tada debe figurar o nome e apelidos e o curso. 

Teráse moi en conta a boa presentación, unha caligrafía clara e a correcta realización das 

actividades. As páxinas estarán numeradas. 

A proba de setembro é unicamente escrita, polas condicións espazo-temporais. 

Programa de reforzo para a recuperación das aprendizaxes 

Contemplamos dúas modalidades para arecuperación de aprendizaxes. Están os que se-

guen cursando a materia e aqueles alumnos que por motivos varios deixan de cursala. 

BLOQUE 4

PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS


30%

- Produce textos coherentes e cohesionados 
empregando os conectores adecuados


- Produce escritos conforme ás convencións 
dos tipos discursivos


- A presentación é adecuada: caligrafía, lim-
peza, claridade, marxes…


- Emprega vocabulario preciso e axeitado ó 
tema


- Respeta as convencións gramaticais e dis-
cursivas


- Respeta as normas ortográficas ( acentua-
ción, puntuación, regras de escritura)

- Probas escritas  25%

- Traballo na casa 5%
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No primeiro caso consideramos que o alumno superou estas aprendizaxes se aproba a 

primeira avaliación. De non facelo, terá unha nova oportunidade se durante o curso , o 

profesor considera que merece unha calificación positiva. 
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No caso do alumnado que xa non cursa a asignatura, comunícaselle a principios de curso 

o prazo para presentar as actividades que o Departemento estime oportunas  e indícase-

lle a data do exame de recuperación. 

É imprescindible presentar as actividades. 

En última instancia, sempre terán dereito á proba extraordinaria. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

• Respeto ó Estado de Dereito e ós dereitos e liberdades fundamentais recollidos na 

Constitución Española e no Estatuto de Autonomía de Galicia. 

• Desenvolvemento das competencias persoais e as habilidades sociais para o exercicio 

da participación, desde os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político e a democracia. 

• Educación para a convivencia e o respeto nas relacións interpersoais, a competencia 

emocional, a imaxe corporal e a autoestima. 

• Fomento de valores para a igualdade entre homes e mulleres, a análise das causas e 

a solución ás desigualdades por razón de sexo, o respeto á orientación sexual, o rexei-

tamento a actitudes sexistas e os estereotipos de xénero, a prevención da violencia e 

o rexeitamento á explotación sexual. 

• Fomento dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal e non 

discriminación. 

• Fomento da tolerancia e recoñecemento da diversidade e a convivencia intercultural, 

recoñecemento das diferentes sociedades, civilización e culturas ó desarrollo da hu-

manidade, o coñecemento de culturas e etnias minoritarias, Respeto á liberdade con-

ciencia  e prevención da violencia, racismo e xenofobia. 

• Autocrítica e autocontrol no uso das tecnoloxías da información de a comunicación, a 

súa aportación ó ensino, a aprendizaxe e ó traaballo do alumnado. 

108



• Promoción dos valores inherentes á conduta vial, a prudencia, a responsabilidade e a 

prevención. 

• Promoción da actividade física para a competencia motriz , hábitos de vida sans, utili-

zación responsable do tempo libre e do lecer. 

• Adquisición de competencias para a actuación no ámbito económico, e para  a crea-

ción de diversos tipos de empresas. 

• Toma de conciencia sobre problemas que afectan a todas as persoas nun mundo glo-

balizado, a saúde , a pobreza, a emigración e a desigualdade, o esgotamento dos re-

cursos naturais, a contaminación, o quecemento da Terra, as pandemias e a superpo-

boación en según que zonas, e por outra parte o abandono do mundo rural no noso 

país. 

9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Metodoloxía activa: nas clases de idiomas esíxese unha atención e unha participación 

especial, pois trátase dunha comunicación multidirecional. O profesorado está reque-

rindo continuamente a participación do alumnado. Esto tense moi en conta na avalia-

ción. 

- Tanto na clase como noo traballo na casa trataránse todas as destrezas, comprensión 

e xpresión, orais e escritas.  A participación oral do alumnado será o máis frecuente e 

diaria posible. 

- Uso das TIC: na clase de francés o uso das NNTT será frecuente e poderiamos decir, 

que en todas as sesións. 

- Funcionalidade e contextualización: intentaremos mostrar todos os contidos de ma-

neira que se vexa a maior funcionalidade , pois só así resultan significativos para o 

alumnado. No caso do francés, a contextualización veráse totalmente apoiada polo uso 

de Internet . 

- Estimularáse a reflexión e o pensamento crítico no alumnado a través de pequenos 
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debates  sobre temas concretos así como o fomento de valores presentes no día a día 

da aula, como é o respeto á opinión dos demais, respetar o turno de palabra ou ter unha 

actitude axeitada para o normal desenvolvemento das clases. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Nesta asignatura, como segunda lingua estranxeira, podemos encontrar alumnos que 

cursaron francés durante toda a ESO, outros que o cursaron algúns cursos  e alumnos 

que nunca tiveron francés. Por esta circunstancia, teremos en conta esa diversidade de 

niveis que se poden dar e teremos que adaptar a práctica docente ós mesmos. 

En principio partimos do nivel de falso principiante , pero tendo en conta que o alumnado 

en materias lingüísticas é máis profundo que na ESO, polo tanto é máis doado avanzar 

máis rápido en conceptos gramaticais que xa dominan nas linguas maternas, e en oca-

sións, en inglés. 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto  MOT DE PASSE A1- A2 de Editorial Oxford 

-  Cahier d´activités correspondente ó manual 

-  Calquera material de Internet ou outras fontes que sirvan de axuda na aprendizaxe( fi-

chas, manuais de léxico , de civilización, exercicios , actividades . audicións…) 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

- Participación na celebración do 25 de novembro: Día internacional da eliminación da 

VIOLENCIA contra a Muller. 

- Participación na celebración do 8 de marzo, Día Internacional da MULLER. 

- Actividades para celebrar o conmemoración da FRANCOPHONIE  ( 3º trimestre). 
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2º DE BACHARELATO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRAN-

XEIRA 

1. OBXECTIVOS 

1. Interactuar e participar activamente, con fluidez e precisión, nun acto de comunicación 

empregando as estratexias adecuadas. 

2. Comprender a información específica e a xeral de textos orais e escritos e seguir o ar-

gumento de temas actuais tratados nos distintos medios de comunicación ou en dife-

rentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos xéneros de forma clara e estruturada adaptados ós lecto-

res a quen va dirixidos e acorde á intención comunicativa. 

4. Coñecer os principais rasgos sociais e culturais da lingua francesa para interpretar 

mellor o idioma obxeto de estudo. 

5. Establecer no alumnado estratexias de autoavaliación da competencia comunicativa, 

mantendo unha actitude de iniciativa, confianza,  e responsabilidade no proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole xeral ou especí-

fica e ser quen de interpretalos criticamente utilizando as estratexias necesarias para 

identificar e comprender os diversos elementos do discurso. 

7. Ler de forma autónoma textos adecuados ós intereses do alumnado, fomentando a 

pronunciación e a entonación en francés. 

8. Propiciar no alumnado unha actitude de respeto e tolerancia cara unha cultura nova e 

diferente. 

9. Facer uso de estratexias lingüísticas e semánticas para crear mensaxes correctas e 

coherentes e reflexionar sobre o funcionamento da lingua francesa en situación de 

comunicación. 
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10. Adquirir e aplicar estratexias de aprendizaxe usando todos os medios dispoñibles, in-

cluíndo as tecnoloxías da información e da comunicación, para usar a lingua francesa 

de forma autónoma e proseguir coa aprendizaxe. 

11. Considera a aprendizaxe do francés como un medioo para coñecer novas culturas e 

recoñecer a grande importancia que a súa aprendizaxe conleva para as relacións in-

terpersoais con civilizacións de todo o mundo francófono. 

12. Defender as características do patrimonio de Galicia e o seu vículo coa cultura da lin-

gua francesa. 

2. CONTIDOS 

Os contidos deste curso están divididos en:  

- 8 Unidades ( máis a Unidade 0 ) no manual  MOT DE PASSE A2-B1 .Ed. Oxford 

- Os contidos morfolóxicos e gramaticais que se derivan das Probas de acceso (ABAU)  

que traballaremos na clase. 

- Os contidos incluídos nos exames do DELF B1  ou   DELF B2 que tamén inclúen ó 

alumnado CUALE. 

UNITÉ 0   RENDEZ-VOUS

OBXECTIVOS COMUNICATIVOS

Saluer  et prendre congé

Raconter ses vacances    Parler d’un lieu

Décrire quelqu’un    Prler de la vie quotidienne

GRAMÁTICA

La comparaison

L’interrogation

Le passé composé  La fréquence

L’obligation: devoir+infinitif   il faut + infinitif

Les prépositions de lieu

VOCABULARIO

La descrption physique  La personnalité

Les sports et les passe-temps  

La famille

Les meubles d’une chambre  Les couleurs

Les tâches ménagères

Le temps qu’il fait
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  UNITÉ 1   JEUNE GOURMET

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Demander et donner des informations dans différents commerces

Parler de ses goûts et de ses habitudes alimantaires

Commander au restaurant

Argumenter sur le thème de la restauration

Exprimer sa satisfaction et son mécontentement au restaurant

Donner des conseils pour une bonne alimentation

GRAMMAIRE

 Les articles partitifs

Les pronoms relatifs QUI , QUE

Les pronoms adverbiaux: Y ( lieu COI)

                                          EN ( COD)

Le but : POUR, AFIN DE + infinitif

Les adverbes: quantité

                          temps

                          lieu

                          manière

                 

                                       

VOCABULAIRE

Les commerces

Les aliments

Le restaurant

La restauration rapide

Mécontentement et satisfaction

CULTURE

Les français et la cuisine

UNITÉ 2  EN VOGUE

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Faire des achats dans un magasin de vêtements

Demander les caractéristiques d’un produit et son prix

Parler de la mode et de ses habitudes de consommation

Exprimer ses goûts sur la mode

Parler de son argent de poche et de son budget

Exprimer son enthousiasme

Exprimer l’accord et le désaccord

GRAMMAIRE

- Subjonctif présent

- Pronoms COD : LE , LA , LES

- Pronoms COI: LUI , LEUR

- Expression de la concession: BIEN QUE+ subjonctif, MÊME SI + indicatif, PAR CONTRE, CEPENDANT, 

                                                    MAIS, MALGRÉ

- Expression du but: AFIN DE/ POUR +infinitif

-                                AFIN QUE/ POUR QUE + subjonctif

- Adjectifs de couleur : genre et nombre

- La restriction

VOCABULAIRE

 Vêtements et accessoires

Les couleurs , les matières et les motifs
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Les achats et la consommation

Les moyens de paiement

CULTURE

Le e-commerce en France

UNITÉ 2  EN VOGUE

UNITÉ 3  TOI, MOI ET LES AUTRES

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Parler d’une relation amicake

Raconter une rencontre

Caractériser une personne ( physique, caractère)

Parler des changements dans la vie d’une personne

Parler de soi, de ses qualités et de ses défauts

Faire un récit au passé

Exprimer son opinion

Exprimer la comparaison

GRAMMAIRE

Alternance passé composé / imparfait

Le gérondif: simultanéité, cause

La comparaison: PLUS (DE)…QUE, AUSSI…QUE, etc

La comparaison proportionnelle: PLUS…PLUS, MOINS…MOINS, etc

Les présentatifs : C’EST, IL EST, VOICI, VOILÀ

VOCABULAIRE

La caractérisation psychologique et physique

Les sentiments: amitié , amour

Les étapes de la vie

Les situations professionnelles et personnelles

CULTURE

L’amitié

UNITÉ 4  ICI ET AILLEURS

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Faire le choix d’un voyage

Exprimer ses préférences

Donner et comprendre des informations touristiques

Faire une réservation par téléphone et la confirmer par écrit

Raconter un voyage

Écrire une lettre de ráclamation 

Exprimer sa décepttion, son mécontentement

GRAMMAIRE

L’expression du temps: situation dans le temps, postériorité, antériorité, durée

Les adjectifs de nationalité

Les superlatifs relatifs et absolus

Les pronoms relatifs : OÙ et DONT

Le plus-que -parfait
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VOCABULAIRE

Le tourisme et les voyages

Les moyens de transport

Les climats

Les formalités

CULTURE

Biographie d’un voyageur

UNITÉ 4  ICI ET AILLEURS

UNITÉ 5  ACTUEL

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Parler des médias: presse écrite, radio, téléfvision, Internet

Comprendre des titrs de journaux

Comprendre des informations courtes données à la radio

Choisir un programme de télévision

Comprendre des opinions sur une série télé et ses acteurs

Donner son opiunion sur un programme télé

GRAMMAIRE

Adjectifs et pronoms démonstratifs

La voix passive

La nominalisation

Les adjectifs indéfinis

Le conditionnel de politesse

La constuction impersonnelle

VOCABULAIRE

Les médias: presse écrite, radio , télé

Internet

CULTURE

Le dessinateur de presse

UNITÉ 6   À L’AFFICHE

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Parler de cinéma, donner des appréciations sur un film

Parler d’un festival de théâtre

Parler de peinture: décrire une oeuvre d’art

Parler de littérature. Les livres et la lecture

Exprimer ses goûts , son opinion

Exprimer la joie, la déception, la surprise

Remercier

GRAMMAIRE

Le style indirect dans le passé 

Le style indirect dans le futur

Les adjectifs et les pronoms indéfinis

Le conditionnel présent: politesse, désir, conseil
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VOCABULAIRE

Les arts et la culture: cinéma, théâtre, peinture, littérature

CULTURE

Paris, ville de cinéma

UNITÉ 6   À L’AFFICHE

UNITÉ 7  PLANÈTE VERTE

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Comprendre un texte scientifique

Interpréter un graphique

Parler de l’écologie et de l’impact de l’homme sur l’environnement

Parler de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables

Parler des avantages et des inconvénients des transports en commun

Faire des hypothèses

Exprimer le regret, le reproche

Défendre son point de vue

GRAMMAIRE

Expression de l’hypothèse: si+ imparfait+ conditionnel présent

                                             si+ plus-que-parfait + conditionnel présent/passé

Expression de la cause: PARCE QUE, PUISQUE, COMME, ÉTANT DONNÉ QUE, SOUS PRÉTEXTE QUE, 

                                       CAR, À CAUSE DE, GRÂCE À

Expression de la conséquence: SI BIEN QUE, DE SORTE QUE, DONC, ALORS, C’EST POURQUOI, PAR 

                                                    CONSÉQUENT, AINSI

Expression de l’obligation

VOCABULAIRE

L’écologie

L’environnement

L’énergie nucléaire et les énergies renouvelables

CULTURE

Les transports écologiques

UNITÉ 8  ET APRÈS?

OBJECTIFS COMMUNICATIFS

Parler des études e des différentes filières

Parler des s´jours lingusitiques

Parler de logement étudiant

Rédiger une lettre de motivation

S’informer auprès d’une université

Connaître les démarches administratives pour s’inscrire dans une université

Organiser ses idées

GRAMMAIRE

Expression de la certitude, du doute, de la crainte

Expression du souhait

Expression de la volonté

Expression de la condition
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Tendo en conta a flexibilidade da nosa programación, a distribución temporal é orientativa 

e non fixada de antemán. O alumnado dispón de 3 horas semanais da materia de Fran-

cés. 

4. CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A competencia primordial para esta materia é a competencia en comunicación lingüística, 

CCL. Está vinculada ó acto comunicativo entre o individu e un ou máis interlocutores me-

diante canles  de transmisión diversas. Vai asociada ás catro destrezas fundamentaisna 

aprendizaxe dunha lingua : comprensión e expresión oral e escrita.  

A versatilidade pedagóxica do ensino-aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira 

permite desarrollar a competencia matemática, CMCT, por exemplo mediante a lectura ou 

cálculo de cantidades, datos ou porcentaxes estadísticos e o tratamento de figuras xeo-

métricas. 

VOCABULAIRE 

Les études post bac en France: filières, démarches

Le logement étudiant

CULTURE

Les métiers du futur

UNITÉ 8  ET APRÈS?

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMEIRO UNIDADE0

UNIDADE 1

UNIDADE 2

UNIDADE 3

SEGUNDO UNIDADE 4

UNIDADE5

UNIDADE6

TERCEIRO UNIDADE 7

UNIDADE 8
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O mesmo pasa coas competencias en ciencia e tecnoloxía , CMCT,  mediante o tratamen-

to interdisciplinar entre o idioma e as materias correspondentes á modalidade científico-

tecnolóxica. 

O almacenamento , búsqueda, seleción e edición de información verbal e iconográfica 

propia da competencia dixital, CD,é esencial e contribúe enormemente á aprendizaxe da 

lingua francesa. 

Por outro lado , estudar idiomas fomenta a competencia clave para aprender a aprender, 

CAA, esencial para calquera materia , xa que o alumnado debe desarrollar por si mesmo 

unha aprendizaxe permanente e debe ser quen de autoavaliarse e chegar a comprender a 

súa propia capacidade de aperndizaxe. 

O sentido da iniciativa e do espíritu emprendedor, SIEP, é unha competencia clave que 

implica a capacidade de tomar conciencia do acto comunicativo e actuar.  

As competencias sociais e cívicas, CSC, son relevantes na aprendizaxe dunha lingua es-

tranxeira, pois implican a capacidade de participar en actos de comunicación aplicando as 

normas de cortesía axeitadas. 

Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, CEC, debe ser tida en 

conta xa que implica coñecer, comprender, apreciar e valorar  cunha actitude aberta e 

respetuosa diferentes manifestacións culturais, esto é, camiñar pola senda da evolución 

cara a unha madurez intelectual e social, que vén sendo o fin último da ensinanza. 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Deducir o sentido xeral, os aspectos principais e a información esencial de textos 
orais, de viva voz, ou por medios técnicos, nun rexistro estándar, que estan vincu-
lados a aspectos da vida cotiá ou a temas de aspectos xerais ou de interese per-
soal, emitidos en boas condicións de escoita.

CCL, CD, CAA
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BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CRITERIOS DE AVALICIÓN COMPETENCIAS

Adquirir e saber aplicar as estratexias necesarias para comprender o sentido 
xeral e específico dun acto comunicativo.

CCL

Utilizar aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotidiana, ás 
condicións de vida, as relacións interpersoais, comprtamentos e convencións 
sociais.

SIEP, CCL, CAA

Identificar as funcións máis relevantes dun texto, así como os patróns discursi-
vos relacionados coa organización e a busca de información.

CCL, CAA, SIEP

Recoñecer  e aplicar coñecementos sobre os patróns sintácticos e discursivos 
propios da comunicación oral.

CCL, CAA

Comprender léxico oral realacionado con hábitos da vida cotiá ou con temas de 
ámbito xeral ou de interrese persoal, e xtraer do contexto, coa axuda das ima-
xes, o significado das expresións usadas.


CAA, SIEP

Discriminar estruturas sonoras, acentuais, rítmicas e de entoación comúns da 
lingua, e identificar os seus significados e intencións comunicativas do acto co-
municativo.

CCL, CAA

Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura e o patrimonio de Galicia.

SIEP, CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

 Producir textos orais empregando os múltiples soportes de transmisión oral, 
nos distintos rexistros da lingua para intercambiar información, opinar, xustificar-
se, formulara hipóteses sobre temas cotiáns e identificativos.

CCL, CD, SIEP

Empregar estratexias para producir textos orais monologados ou dialogados, 
con estrutura simple, recurrindo a procedementos de reformulacións máis sim-
ples cando non se dispón de elementos semánticos e lingüísticos máis específi-
cos.

CCL, CAA

Incorporar os coñecementos socioculturais e sociolíngüisticos vinculados ás re-
lacións interpersoais e convencións sociais para crear textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos respetando as normas de cortesía e axustándose ó proósito co-
municativo, ó tema tratado e ó canal de comunicación.

CCL, CAA, CEC, CSC

Utilizar as funcións propias de cadas propósito comunicativo, utilizando as estra-
texias e os patróns discursivos necesarios para iniciar e concluir un acto comu-
nicativo, organizando a información de maneira clara e mantendo coherencia e 
cohesión.

CCL, CAA

Dominar as estruturas sintácticas e os mecanismos de cohesión e coherencia 
para crear actos comunicativos adaptados á situación.

CCL, CCA, SIEP

Pronunciar de forma clara os enunciados sen por iso evitar o cento estranxeiro. CCL, SIEP

Usar a lingua oral con fluidez para manter unha conversa aínda que se produzan 
pausas para planificar o que se vai dicir.

CCL, CAA
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

BLOQUE 4.PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Participar en intercambios struturados usando fórmulas para tomar e ceder o 
turno de palabra.

CCL, CSC

Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura e o patrimonio de Galicia.

SIEP, CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Dedución de información a partir de elementos textuais e non textuais enn tex-
tos tento en formato papel como dixital, escritos en rexistro formal ou neutro de 
extenxión variable sobre temas xerais ou de interese académico ou ocupacional.

CCL, CD, CAA

Utilizar aspectos sociolingüísticos vinculados á vida cotiá: hábitos e actividades 
de estudo, traballo e lecer, condicións de vida, relacións interpersoais, e aspec-
tos culturais do francés.

CCL, CAA , CEC

Identificar a función comunicativa máis relevante do texto escrito, así como os 
patróns discursivos máis comúns na organización e ampliación ou restruturación 
da información.

CCL, CAA

Usar as estruturas sintácticas máis frecuentes así como os seus significados. CCL, CAA

Identificar o léxico relacionado con situacións da vida cotiáe con temas xerais ou 
de interese académico ou ocupacional, e extraer do contexto e do cotexto o 
significado dos distintos termos e as expresións e modismos usados en contex-
tos escritos apoiándose no elemento visual.

CCL, CAA, CEC

Recoñecer os principais aspectos ortográficos , tipográficos e de puntuación 
propios do francés, así como as abreviaturas e símbolos máis comúns.

CCL, CAA

Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse e dar a coñecer a 
cultura e o patrimonio galego.

SIEP , CEC

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Redactar, en formato papel ou dixital, textos de estrutura clara sobre situacións 
da vida cotiá, ou de interese propio, nun rexistro neutro ou informal, empregando 
as distintas estratexias de ortografía e signos de puntuación e mostrando un 
dominio razonable de estruturas sintácticas e léxicas.

CCL, CD, CAA

Identificar e aplicar as distintas estratexias para elaborar un texto escrito sinxelo 
e claro, incorporando esquemas e expresións que respondan ó modelo qu eque-
remos producir.

CCL, CAA

Crear textos escritos que inclúan coñecementos socioculturais relativos a rela-
cións interpersoais e convencións sociais nos ámbitos persoal, público, educati-
vo, ocupacional ou laboral, selecionando información pertinente e opinións, res-
petando as normas de cortesía.

CCL, CEC

Utilizar as funcións do acto de comunicación utilizando os patróns discursivos 
necesarios para iniciar e concluir o texto.

CCL, CAA
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

1. Capta os puntos principais e deatalles relevantes de mensaxes grabadas ou de viva 

voz, claramente articulados , que conteñan instrucións, indicacións ou outra informa-

ción, incluso de tipo técnico. 

2. Entende o que se lle dí en transacións e xestións cotiás ( en bancos, tendas, hoteis, 

restaurantes, transportes, centos educativos), ou menos habituais ( unha farmacia, un 

hospital, unha comisaría ou un organismo público). 

3. Comprende nunha conversa informal na que participa, explicacións ou xustificacións 

de puntos de vista ou opinións, sobre temas de interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, articulados de xeito claro, así como a formulación de hipóteses, a expresión 

de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas como a música, o 

cine, a literatura ou temas de actualidade. 

4. Comprende nunha conversación formal ou entrevista na que participa, información re-

levante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas ou ocu-

pacionais de carácter habitual. 

5. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante en 

presentacións ou charlas ben estruturadas sobre temas coñecidos. 

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión, anuncios, series e películas. 

Dominar un número determinado de estruturas sintácticas de uso frecuente. CCL, SIEP

Coñecer estruturas léxicas vinculadas a temas da vida cotiá ou a temas xerais 
ou de interese persoal e posuír un repertorio de fórmulas e expresións de uso 
común na comunicación escrita.

CCL, SIEP

Aplicar os signos de puntuación e as regras ortográficas paraa produción do 
texto escrito.

CCL, CAA, CSC

Valorar a lingua francesa como instrumento para comunicarse edar a coñecer o 
noso patrimonio galego.

SIEP, CEC
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interación 

1. Fai presentacións breves preparadas previamante e con apoio visual, sobre temas 

académicos ou ocupacionais, organizando a información de forma coherente, expli-

cando as ideas principais e respondendo a a preguntas dos oíntes. 

2. Desnvólvese adecuadamente en situacións cotiás e noutras menos habituais que po-

den xurdir en viaxes ou nunha estancia noutro país por motivos de estudos ou ocupa-

cionais, e sabe solicitar atención e información ou facer unha reclamación ou unha 

xestión formal. 

3. Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais. Intercambia información e expre-

sa opinións e puntos de vista, narra e describe feitos pasados ou plans de futuro, for-

mula hipóteses, fai suxerencias, pide e dá indicacións, expresa sentimentos e fala so-

bre temas como música, cine, literatura, temas de actualidade. 

4. Toma parte en conversacións formais , entrevistas e reunións de carácter académico 

ou ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre uso de aparatos, dis-

positivos ou programas informáticos , e sobre actividades e normas de seguridade ou 

de convivencia. 

2. Entende o sentido xeral , os puntos principais e a información relevante de anuncios e 

comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo, relacionados cos seus 

intereses, xa sexan académicos ou ocupacionais. 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, foros ou blogs, onde se 

describen feitos e experiencias, impresións ou sentimentos, onde se narran feitos e 

experiencias, e se intercambian informacións, ideas e opinións sobre temas abstractos 

ou concretos, sobre temas coñecidos. 
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4. Entende cartas, correos electrónicos, de carácter formal , oficial ou institucional como 

para poder reacionar en consecuencia. 

5. Localiza información específica de carácter concreto en textos periodísticos en calque-

ra soporte, por exemplo noticias glosadas. Recoñece ideas significativas de artículos 

divulgativos e identifica as conclusións principais en textos de carácter argumentativo. 

6. Entende información específica en páxinas Web e outros materiais de referencia  ou 

consulta, sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos ocupacionais. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

1. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral. 

2. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios en calquera soporte, nos que solici-

ta e transmite información e opinións. 

3. Escribe en formato convencional, informes nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional ou menos habitual, describindo situacións, persoas, ob-

xetos e lugares, narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando 

os motivos de certas acións. 

4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe 

experiencias, impresións e sentimentos. Narra de forma lineal e coherente , feitos re-

lacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas, ou ben so-

bre feitos imaxinarios. 

5. Escribe correspondencia formal básica dirixida a institucións públicas ou privadas, ou 

entidades comerciais, para dar ou pedir información, realizar unha reclamación, solici-

tar un servizo, observando as convencións formais e as normas de cortesía, habituais 

neste tipo de textos. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACH FR2ªLE 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumno recibirá un informe no que se lle indican as actividades que ten que realizar du-

rante o vran, así como os obxectivos non superados e o tipo de proba a superar. 

Poderá presentar voluntariamente as actividades realizadas durante o curso,Qque de pre-

sentalas, serán avaliadas positivamente na calificación da proba extraordinaria. 

2º BACH FR 2 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 
de AVALIACIÓN

BLOQUE 1

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS


20%

-Comprende /extrae información literal e inferencial de textos 
orais ( aplica deducións, hipóteses, inferencias, establece rela-
cións de causalidade…) grabados ou de viva voz.

- Recoñece ideas clave , idea principal e as ideas secundarias 

de textos orais sobre xestións cotiás.

- Comprende puntos ou opinións sobre temas de interese per-

soal, cotiáns ou menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos  e a descrición de as-
pectos abstractos.


- É quen de elaborar un resume que aborde as ideas básicas do 
texto, sen repetir ideas ou palabras de forma literal.


- Participa de forma activa en actividades de comprensión oral.

- Probas orais 
10%


- Participación na 
clase 5%


- Observación da 
actitude na clase 
5%

BLOQUE 2

PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS


20%

-Elabora textos adecuados ás convencións discursivas ( narra-
ción, descrición, exposición, diálogo).

- Exprésase con fluidez e claridade.

- Exprésase con coherencia e cohesión.

- Usa un vocabulario e un rexistro idiomático adecuados.

- Planifica o discurso conforme á tipoloxía textual.

- Emprega os conectores adecuados.

- Emprega o tono, entonación, ritmo e volume axeitados.

- Participa enactividades orais( intervén, interaciona, respeta).

-Probas orais 7’5%

- Actividades da 

clase 7’5%

- Actitude na clase 

5%

BLOQUE 3

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS


30%

- Le traballa as lecturas propostas

- Practica inferencias sobre  o lido

- Comprende distintos tipos con intencións comunicativas va-

rias.

- Extrae ideas clave

- Sabe poñer un título adecuado

- Sabe facer un resume

- Extrae a idea principal e recoñece as secundarias

- Sabe responder preguntas sobre un texto

- Probas escritas 
25%


- Traballo na casa 
5%

BLOQUE 4

PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ECRI-
TOS


30%

-Produce textos coherentes e cohesionados empregando co-
nectores adecuados

- Produce escritos conforme ás convencións dos xéneros dis-

cursivos

- A presentación é adecuada: caligrafía, limpeza, claridade, 

marxes…

- Emprega vocabulario preciso e adecuado ó tema

- Respeta as convencións discursivas e gramaticais

- Respeta as normas ortográficas , a acentuación, a puntuación 

e as regras de escritura

- Probas escritas 
22’5%


- Traballo na casa 
e redacións 7’5%
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A proba de setembro é unicamente escrita , polas condicións espazo-temporais das mes-

mas. 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE APRENDIZAXES 

O Departemento contempla dúas modalidades para a recuperación: os alumnos que se-

guen a curar a materia e os que a deixaron. 

No primeiro caso considérase que o alumno superou estas aprendizaxes se aproba a pri-

meira avaliación. Durante o curso o profesor considerará se merece unha calificación po-

sitiva. 

No segundo caso indicaráselle a data do exame de recuperación. 

Sempre teá dereito á proba extraordianaria. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

• Respeto ó Estado de Dereito , á Constitución e ó Estatuto de Autonomía de Galiza. 

• Desarrollo das competencias persoais e das habilidades sociais para o exercicio da 

participación , desde os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político e a democracia. 

• Educación para a convivencia e o respeto nas relacións interpersoais, a competencia 

emocional, o autoconcepto, a imaxe corporal e a autoestima como elementos necesa-

rios para o adecuado desarrollo persoal, a prevención do acosoo escolar, discrimaina-

ción ou maltrato, a promoción do beneestar, a a seguridade e proteción de todos os 

membros da comunidade educativa. 

• Fomento de valores e as actuacións necesarias para o impulso da igualdade entre mu-

lleres e homes, o recoñecento da aportación de ambos sexos no desenvolvemento da 

sociedade e no coñecemento acumulado pola humanidade, a análise das causas, si-

tuacións e posibles solucións ás desigualdades, o respeto á identidade sexual, o rexei-
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tamento de comportamentos, contidos e actitudes sexistas e dos estereotipos de xéne-

ro, a prevención da violencia e o rechazo á explotación sexual. 

• Fomento de valores inherentes e condutas adecuadas ós principios de igualdade de 

oportunidades, accesibilidade universal e non discriminación. 

• Tolerancia e recoñecemento da diversidade e a convivencia intercultural, coñecemento 

da contribución das diferentes sociedades , civilizacións e culturas ó desenvolvemento 

da humanidade, educación para a paz, prevención da violencia terrorista, do racismo e 

da xenofobia. 

• Habilidades para a comunicación interpersoal, a escoita activa, a empatía, a racionali-

dade e chegar a acordos a través do diálogo. 

• Autocontrol no uso das tecnoloxías da información e da comunicación  e dos medios 

audiovisuais, prevención de situacións de risco derivadas da súa mala utilización, a 

súa aportación ó ensino , á aprendizaxe e ó traballo do alumnado. 

• Promoción de valores inherentes á convivencia vial, prudencia e prevención de acci-

dentes de tráfico. 

• Promoción da actividade física para acompetencia motriz, dos hábitos de vida sauda-

bles, a utilización responsable do tempo libre e do lecer, fomento dunha dieta equili-

brada, educación para o consumo e a saúde laboral. 

• Adquisición de competencias no ámbito económico e para a creación de diversos mo-

delos de empresas, o desenvolvemento sustentable, concienciación da importancia 

dos servizos públicos conforme ós principios de xustiza, solidariedade, igualdade e 

responsabilidade social. 

• Análise dos temas e problemas que afectan a todas as persoas nun mundo globaliza-

do, a saúde, a pobreza, a emigración e a desigualdade entre persoas, pobos e na-

cións, o esgotamento dos recursos naturais, a superpoboación en según que zonas e 

o abandono do rural no noso país, o requentamento climático  e a contaminación do 

Planeta. 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Metodoloxía activa: Na clase de idioma esíxese unha atención e unha participación 

especial, xa que se trata dunha comunicación multidirecional. O profesor está requerin-

do constantemente a participación do alumnado. 

- Todas as destrezas son tratadas tanto na clase como no traballo na casa: a compren-

sión oral e a comprensión escrita, a produción oral e escrita. A participación oral do 

alumnado ten que ser o máis frecuente posible, a ser posible, todos os alumnos en 

cada unha das sesións. 

- Uso das TIC: O uso das NNTT na clase de francés é constante: documentos gráficos, 

sonoros, exercicios, actividades, documentos de Internet, música, films, páxinas Web… 

- Funcionalidade e contextualización: os contidos serán presentados de xeito que se 

lles vexa a maior funcionalidade, pois só así resultan significativos para o alumnado. 

Apréndese mellor  cando sabemos para que nos vai servir o que aprendemos. 

- Reflexión e pensamento crítico no alumnado a través de debates sobre temas con-

cretos, así como o enriquecimento en valores presentes no día a día da aula: respeto a 

opinión dso demais, oo turno de palabra, actitude adecuada para o normal desenvol-

vemento das clases. 

- Interese e hábito da lectura, práctica da expresión escrita e capacidade de expre-

sarse correctamente en público. 

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Nesta asignatura, como segunda lingua que é, podemos ter alumnos que cursaron fran-

cés durante toda a ESO, só nalgúns cursos da ESO ou só o primeiro ano de Bacharelato. 

Por este motivo, teremos en conta eses diversos niveis cos que nos podemos atopar e 

adaptar a práctica docente ós mesmos, intentando que pouco a pouco o nivel se homo-

xeinice. 
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Hai alumnos que se queren presentar ás probas ABAU e outros ó DELF B1, excepcional-

mente a B2. 

Realizaremos na clase, se se deran estes casos, simulacros deses exames para todos os 

alumnos porque a todos lles veñen ben este tipo de controis. 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto MOT DE PASSE A2- B1 de Editorial OXFORD 

- Cahier d’activités correspondente ó manual 

- Exames DELF B1 

- Exam es ABAU de cursos anteriores 

- Todo tipo de material de Internet ou outras fontes que sirvan para facilitara aprendiza-

xe( fichas, podcasts, actividades, audios, vídeos…) 
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PROGRAMA  CUALE 

Desde o curso 2010 vimos impartindo no IES MANUEL GARCÍA BARROS o Programa 

CUALE para a potenciación das linguas estranxeiras, neste caso do francés. 

Son tres horas semanais que durante algúns cursos impartimos entre a tarde dos martes 

e a dos mércores, pero desde hai varios anos se imparte na tarde do mércores, a razón 

de tres sesións entre as 16 horas 30  e as 19 horas. 

Podemos decir que curso tras curso, desde hai 10 anos, aprobaron o 100% dos alumnos 

que enviamos, maioritariamente a DELF B1, pero tamén tivemos algunhas excepcións de 

alumnos que se presentaron a DELF B2, con resultados realmente excepcionais, pois así 

era o perfil de ditos alumnos. 

O DELF ( Diploma de estudos da lingua francesa) é unha referencia no mundo enteiro 

para certificar os coñecementos en Francés. Este diploma ten un grande éxito no Ensino 

Secundario. 

-.A quen vai destinado? ós alumnos de 4º ESO e 1º BAC : Francés primeira lingua  

                                                                               2º BAC : Francés segunda lingua 

Grazas ó Programa CUALE e dado que non temos no instituto Francés primeira lingua, o 

alumnado que enviamos é maioritariamente de 1º BAC, aínda que hai cursos en que ta-

mén van alumnos de 4º ESO. Os resultados sempre son moi alentadores, curso tras cur-

so. 

O alumnado de 2º BAC normalmente non quere presentarse a unha proba adicional , en-

focados como están desde principio de curso cara ás Probas ABAU, coa presión que lles 

supón obter a nota máis elevada posible para poder acceder ó Grado que desexan. 

-.En que consiste a proba DELF B1? 

Trátase dun exame moi completo , escrito e oral, que se puntúa sobre 100 puntos. A nota 

mínima para aprobar é de 50/100. 

Consta de catro partes, cada unha das cales puntúa un máximo de 25 puntos. 
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En ningunha das partes se pode sacar menso de 5 puntos para que poida facer media 

coas outras tres partes. 

CONTIDOS 

GRAMÁTICA:  

- VERBOS. Repaso dos tempos ( Presente de subxuntivo, condicional, passé compo-

sé…) 

- Verbos impersoais 

- Pronomes ( todos) 

- Frases e construcións interrogativas 

- Proposicións complexas : subordinadas  

VOCABULARIO: Os medios de comunicación, o móbil, o cambio climático, saber expresar 

a súa opinión e os seus puntos de vista, manifestar os seus sentimentos… 

PROBAS COLECTIVAS DURACIÓN NOTA SOBRE

Comprensión oral

( Contestar a un cuestionario de comprensión sobre si-
tuacións da vida cotiá).

Dúas audicións

6 minutos máximo


25 minutos aproximada-
mente

…/25

Comprensión escrita

Extraer as informacións pertinentes basándose en dous 
documentos escritos.

Analizar o contido dun texto de interese xeral.

35 minutos …/25

Produción escrita 

Expresar a súa opinión persoal ( 180 palabras) con rela-
ción a un tema xeral ( o medio ambiente, a moda,  etc…) 
cunha carta ou redación formal, informal, etc…


45 minutos …/25

PROBA INDIVIDUAL DURACIÓN NOTA SOBRE

Produción oral dividida en tres partes:

- Monólogo e entrevista

- Exercicio de interación

- Expresar a súa opinión sobre un texto previamente 

analizado e preparado.

15 minutos aproximada-
mente

…/25
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-Escribir unha carta formal 

-Invitar a alguén 

CIVILIZACIÓN: Coñecer a actualidade: neste curso 2020-2021  o tema clave , entre ou-

tros, será o da pandemia do COVID-19, o traballo e o ensino a distancia, as relacións per-

soais cos amigos e coa familia, as viaxes, a economía, e todo o enrme cambio que a si-

tuación excepcional nos está impoñendo. 

Non esqueceremos os fitos importantes do século XX e o que levamos do XXI. 

SITUACIÓNS ORAIS: Saber desenvolverse, dar unha solución a un problema. Convencer 

a unha persoa para que cambie de opinión. Mostrar interese ou indiferencia. defender 

unha opinión. 

Os recursos didácticos de que dispoñemos son múltiples, todos eles encamiñados ó nivel 

B1, e centrados uns na comprensión oral, outros na escrita, a participación en cada unha 

das sesións na expresión oral interacionando co a profesora e/ou cos compañeiros, orga-

nizando debates, visionando documentais, noticias, series, maiormente tomados de TV5,  

facendo redacións, escribindo cartas, narracións, descricións… 

 O que se trata en todo momento é traballar as catro competencias envoltas nos contidos 

de Cultura e Civilización francesas/francófonas  polo que esto supón de valiosa axuda 

para contextualizar o aprendido. 
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PLAN DE CONTINXENCIA COVID-19 

Esta programación será seguida en calquera das tres modalidades que se nos presenten 

ó largo do curso 2021-2022: 

- modalidade presencial 

- modalidade semipresencial 

- ensino telemático 

Nestes dous últimos casos contemplamos os recursos e plataformas, entre eles a aula 

virtual de cada materia, o correo Google e outros que consideremos oportunos e 

eficaces . 

Para comunicarnos coas familias dispoñemos da Web do centro, e o Abalar móbil. 

En calquera dos tres casos de modalidade do ensino, evitaremos sempre a presenza dos 

pais, de xeito que o habitual non sexa a presenza senón as reunións telemáticas. 

En calquera caso, somos conscientes de que afrontamos este curso con maior tendencia 

á normalidade do que ocurría o curso pasado nestas datas. Grazas ó esforzo por parte de 

todos, os resultados foron moito mellores do que esperabamos, e iso foi dando paso a si-

tuación máis normalizada na que nos encontramos, sabendo que seguimos coas medidas 

pertinentes para que esa normalidade se consolide. 
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