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Para a programación do BACHIBAC faise unha programación conxunta e separada da
programación xeral os tres profesores implicados seguindo a normativa oficial do programa
bilateral asinado polo Ministerio de Cultura e Educación e o Ministère de l’Éducation National.
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1.- Introdución e contextualización.
O IESP Xosé Neira Vilas atópase no Concello de Oleiros, situado na península que separa as
rías de A Coruña e Betanzos. Concretamente na marxe dereita da ría do Burgo. É un dos
municipios da área metropolitana de A Coruña que se ten convertido nunha grande área
residencial debido á proximidade e as boas comunicacións que existen coa capital. Ten unha
superficie de 43,8 km² e unha poboación de 32.381 habitantes
Tendo en conto o inmenso aumento da poboación do concello de Oleiros nos últimos 30 ou 40
anos , temos que distinguir entre:
a) a poboación tradicional, asentada con concello dende antigo, que habitan as vellas aldeas e
lugares das parroquias.
b) a poboación que habita en urbanizacións de casas adosadas, pareadas ou casas illadas con
xardín, cun nivel económico medio-alto, alto e aínda moi alto, cun nivel cultural acorde coa súa
situación económica, e que se foi instalando no municipio ao longo desde últimos anos
c) a poboación que vive en apartamentos ou pisos ao longo da nacional VI, nas parroquias de
Perillo e Nós, onde xa se mestura moito máis a poboación que vai dende a clase media media ata
a clase proletaria, cunha relativamente recente presenza de inmigrantes. Estes últimos están a
sufrir nestes tempos un grave deterioro na súa situación económica, e agora mesmo empeza a
haber un nivel de paro alto entre eles.
En xeral, o nivel cultural depende da situación económica -só cando as necesidades básicas están
satisfeitas podemos ocuparnos da cultura-. E o mesmo pasa coa participación dos cidadáns nas
distintas asociacións que contribúen a crear o clima cultural e político. O tipo de poboación c)
é a que se corresponde máis coas familias dos nosos alumnos
As familias do contorno do Centro, tanto as de orixe nacional coma as inmigrantes, obedecen
á tipoloxía xeral da familia actual: Poucos fillos (un, dous; excepcionalmente, tres) e grande
variedade nas relacións dos responsables familiares; é dicir, familias con nais e pais cunha
relación estable; familias con nais ou pais divorciados; nais soas; etc.
O nivel económico das familias do noso alumnado é moi variable, non podendo trazarse un
único perfil, pois se, por unha banda, moitas das familias dos nosos alumnos e alumnas pertence
á clase media, como corresponde a poboación característica da nosa zona de influenza, por outra,
como xa dixemos, tamén contamos cunha grande poboación de alumnos de orixe inmigrante,
cunha economía moito máis precaria, salarios baixos e con pouca estabilidade laboral. En relación

4

co anterior defínese o tipo de vivenda familiar, que vai dende a casa co xardín ou adosada,
característica das zonas residenciais próximas á cidade, ata os pisos e apartamentos, máis ou
menos dotados, propios das zonas periurbanas.
En xeral, as relacións entre as familias do alumnado e o centro, xa se trate do profesorado xa
do equipo directivos son boas, agás algunha excepción, e fluidas.
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2.- Composición e materias asignadas ao Departamento de Francés.
Cursos e Grupos que dependen do Departamento

Materia FRANCÉS

Grupo

Docente

2º IDIOMA

1º ESO

A

Vanessa Liñares Vázquez

2º IDIOMA

1º ESO

B

Blanca Riestra

2º IDIOMA

1º ESO

C

Blanca Riestra

2º IDIOMA

2º ESO

A

Vanessa Liñares Vázquez

2º ESO

B

Vanessa Liñares Vázquez

2º IDIOMA

2º ESO

C

Vanessa Liñares Vázquez

2º IDIOMA

3º ESO

A/B

Vanessa Liñares Vázquez

2º IDIOMA

3º ESO

A/B

Vanessa Liñares Vázquez

2º IDIOMA

4º ESO

A/B

Vanessa Liñares Vázquez

Lingua e Literatura
francesa I - 1º Idioma

1º BAC

A+B

Blanca Riestra Rodríguez-Losada

Reforzo Lingua e Literatura
francesa

1º BAC

A+B

Blanca Riestra Rodríguez-Losada

Iniciación Literatura
francesa I
Lingua e Literatura
francesa II - 1º Idioma
Afondamento Literatura
francesa

1º BAC

A+B

Blanca Riestra Rodríguez-Losada

2º BAC

A+B

Blanca Riestra Rodríguez-Losada

2º BAC

A+B

Blanca Riestra Rodríguez-Losada

2º IDIOMA

Curso
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O IESP XOSÉ NEIRA VILAS a partir do curso 2010-11 é un centro plurilingüe en
Francés, durante o curso escolar 2021/2022 temos tres grupos en 1º ESO e en 2ºESO, dous
grupos en 3º ESO nos que se imparten as Ciencias Sociais en Francés, ademais dun grupo en 4º.
Os profesores responsables son: Don José Antonio García González e Dona Mercedes LópezMayán Navarrete.

A Consellería de Cultura, Educación e O.U. autorizou a creación do BACHIBAC en 1º de
Bacharelato durante o curso 2014-15 de maneira experimental. No DOG do 10 de agosto de
2017 resolve autorizar ao noso Centro a incorporación do Programa Bachibac.
Nesta sección e durante o curso 2021-2022 impártese en francés en 1º de Bacharelato-Bachibac
a Cultura Científica, a Lingua e Literatura Francesa I, á Iniciación Literatura de Francia I e a
Iniciación á Historia de Francia I. En 2º de Bacharelato-Bachibac a Historia de España e Francia,
Lingua e Literatura Francesa II e Afondamento da Literatura Francesa.

Este ano contaremos cunha auxiliar de conversa, Salomé Martin, de nacionalidade
francesa, cuxa incorporación ao Centro terá lugar o día 1 de outubro con 16 horas de horario
lectivo.

A XEFA DE DEPARTAMENTO:

Asdo.- Blanca Riestra

As profesoras completan o seu horario con materias afíns doutros departamentos:

Profesora
Vanessa Liñares Vázquez

Materia afín

Curso

Horas

Valores Éticos

2º ESO
4º ESO

1
1

Proxectos Comp.

3º ESO

1
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3.- Contexto e normativa de referencia
O curso 2016/2017 está marcado pola implantación da Lei Orgánica de Mellora da
Calidade Educativa (LOMCE).
Establécese a segunda lingua estranxeira como materia específica obrigatoria en 1º da ESO e como
materia específica optativa en 3º da ESO e 1º de Bacharelato.
Asemade, a programación ten que recoller as directrices que figuran no Real Decreto 1631/2006,
do 29 de decembro (BOE 5 de xaneiro de 2007) polo que se establecen as Ensinanzas Mínimas
correspondentes á E.S.O., segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de
Educación.
No Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese a segunda lingua estranxeira como
materia obrigatoria en 2º da ESO e como materia optativa de oferta obrigatoria en 4º da ESO.
Tamén temos que ter en conta a Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a
implantación da educación secundaria obrigatoria (DOGA 12 de setembro de 2007).
O marco de referencia é o seguinte: Cursos LOMCE

Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE)
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia.
RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan
instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato, BOE, 25, 29.01.2015
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Cursos LOE
Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 04/05/2006)
Decreto 133/2007, de 5 de xullo, polo que se establece o currículo da ESO
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 13/07/2007).
Orde do 6 de setembro de 2007, pola que se desenvolve a implantación
da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 12/09/2007)

Outras referencias
Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, establece os elementos dos documentos
básicos de avaliación do ensino básico, así como os requisitos formais
derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a
mobilidade do alumnado.
Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non
universitario de Galicia.
Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.
Plan Galego de Potenciación das Linguas Estranxeiras.
ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües
(DOG 20 de maio de 2011).
RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2012 pola que se fai pública a convocatoria
para a incorporación de novas seccións bilingües para o curso 2012-2013
(DOG 30 de marzo de 2012).
http://www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras/
ORDE 08/06/2015 Calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG do 17 de xuño, c-erros DOG do 22 de xuño) - Art.9º
LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa.
DEC_229/2011 de atención á diversidade na CCAA Galicia (DOG do 21 de
decembro)
DEC_8/2015, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de
convivencia escolar (DOG do 27 de xaneiro)+ a propia Lei 4/2011.
Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para
garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a
criterios objetivos. Apartado sexto, puntos 1 e
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4.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.
A LOMCE lembra que o Consello europeo reunido en Barcelona en 2002 recolle entre as súas
conclusións a necesidade de coordinar esforzos en pos dunha economía competitiva baseada no
coñecemento, e insta aos Estados membros da Unión Europea a desenvolver accións educativas
conducentes a mellora do dominio das competencias crave, en particular mediante o ensino de
polo menos dúas linguas estranxeiras desde unha idade moi temprana. No mesmo sentido, e en
relación coa aprendizaxe ao longo da vida, o Consello de Europa sinala que a finalidade da
educación lingüística no mundo de hoxe non debe ser tanto o dominio dunha ou máis linguas
segundas tomadas illadamente como o desenvolvemento dun perfil plurilingüe e intercultural
integrado por competencias diversas en distintas linguas e a diferentes niveis, en función dos
intereses e necesidades cambiantes do individuo. Así, para fomentar e facilitar a construción dun
repertorio plurilingüe e intercultural, os currículos das etapas diso e de Bacharelato inclúen, con
carácter específico, a materia de Segunda Lingua Estranxeira. Seguindo o sistema descritivo do
Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL), o currículo de Segunda Lingua
Estranxeira correspondente a estas etapas recolle os criterios de avaliación e os estándares de
aprendizaxe avaliables que articularán a materia, co fin de que o alumnado poida desenvolver no
segundo idioma que escolla, as competencias clave que lle permitan desenvolverse en devandito
idioma con sinxeleza, pero con suficiencia, nas situacións máis habituais en que poida atoparse
nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional.
De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha competencia
clave.
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite de xeito transversal,
axudar ao desenvolvemento das demais competencias crave e contribuír ao desenvolvemento dos
alumnos e as alumnas como persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As competencias
garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas
etapas obrigatorias da súa educación.
Ademais dos obxectivos lingüísticos, o Departamento de Francés márcase deliberadamente como
finalidade a mobilización e o desenvolvemento das competencias clave; compromiso que non é
de ningún xeito artificial, posto que o ensino dunha lingua viva conduce inevitablemente a
abordar unhas realidades transversais e interdisciplinarias.
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Efectivamente, a competencia social e cívica, a consciencia e expresión cultural sempre
foron abordadas nas clases de linguas vivas, xa que toda lingua é indisociable do seu contexto
xeográfico, histórico, cultural e social.
No referente á competencia dixital, a competencia para aprender a aprender e o
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, están de forma natural no corazón do noso
proxecto por tratarse de competencias instrumentais vinculadas ao proceso mesmo de
aprendizaxe.
Por outra banda, o exercicio do razoamento propio da competencia matemática non se
considera menos importante que o da imaxinación e a sensibilidade para axudar ao
desenvolvemento integral da personalidade dos adolescentes e á súa integración futura na
sociedade moderna.
Os documentos e actividades nos que se mobilizan as competencias clave van indicados nesta
programación.
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Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables
que forman parte dos perfís competenciais.

2º ESO
Perfil competencial

Estándares de aprendizaxe

Comunicación lingüística (CCL)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

-

Competencia dixital (CD)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5.,
SLEB3.1., SLEB3.4.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4.

Aprender a aprender (CAA)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Competencias sociais e cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE)

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

SLEB2.1., SLEB3.1., SLEB4.1.
SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5.,
SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4.,
SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.
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4º ESO
Perfil competencial

Estándares de aprendizaxe

Comunicación lingüística (CCL)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4., SLEB3.5.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCCT)

-

Competencia dixital (CD)

SLEB1.2.,
SLEB2.2.,
SLEB3.1.,
SLEB4.2.,
SLEB5.1.,

SLEB1.3.,
SLEB2.3.,
SLEB3.2.,
SLEB4.3.,
SLEB5.2.,

SLEB1.6.,
SLEB2.4.,
SLEB3.5.,
SLEB4.4.,
SLEB5.4.

Aprender a aprender (CAA)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4., SLEB1.5.,
SLEB1.6. ,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4., SLEB3.5.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Competencias sociais e cívicas
(CSC)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4., SLEB3.5.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE)

SLEB5.4.

Conciencia e expresións culturais
(CCEC)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4., SLEB3.5.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.
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2º de Bacharelato
Perfil competencial

Estándares de aprendizaxe

Comunicación lingüística (CCL)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5.,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.4.,
SLEB3.5., SLEB3.6., SLEB3.7.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4., SLEB4.5.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCCT)

-

Competencia dixital (CD)

SLEB1.2., SLEB1.6.,
SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.5. ,
SLEB3.2., SLEB3.3., SLEB3.5.,
SLEB3.6., SLEB3.7.,
SLEB4.1., SLEB4.2., SLEB4.3., SLEB4.4., SLEB4.5.

Aprender a aprender (CAA)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5.,
SLEB3.1. , SLEB3.2., SLEB3.4.,
SLEB3.5., SLEB3.7.,
SLEB4.2., SLEB4.3.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.5.

Competencias sociais e cívicas
(CSC)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5. ,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.4., SLEB3.7.,
SLEB4.1., SLEB4.4., SLEB4.5.,
SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4., SLEB5.5.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE)

-

Conciencia e expresións culturais
(CCEC)

SLEB1.1., SLEB1.2., SLEB1.3., SLEB1.4.,
SLEB1.5., SLEB1.6.,
SLEB2.1., SLEB2.2., SLEB2.3., SLEB2.4., SLEB2.5. ,
SLEB3.1., SLEB3.2., SLEB3.4., SLEB3.6.,
SLEB4.4.,
SLEB5.1., SLEB5.2., SLEB5.3., SLEB5.4.
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5.- Concreción dos obxectivos para cada curso.
O Decreto 86/2015 de xuño de 2015 entende por obxectivos: referentes relativos aos logros que o
alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de
ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.
Os obxectivos propostos para o primeiro ciclo da ESO e Bacharelato na área de Segunda lingua
estranxeira tradúcense nun currículo básico que, integrando todos os aspectos que conforman a
comunicación lingüística, se estrutura en catro bloques correspondentes ás distintas actividades
da lingua, tal como estas se describen no MCERL: comprensión e produción (expresión e
interacción) de textos orais e escritos.
Os contidos previstos concrétanse en criterios de avaliación, que son referentes específicos para
avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe
lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se quere conseguir en
cada materia.
No relativo á competencia comunicativa, que constitúe a razón de ser da materia Segunda Lingua
Estranxeira, os criterios de avaliación para o 1er ciclo da ESO e Bacharelato (BOE de 3 de xaneiro
de 2015) detállanse no catro bloques seguintes:
• Bloque 1. Comprensión de textos orais.
• Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción.
• Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
• Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción.
Na Comunidade Autónoma de Galicia, o Decreto 86/2015 de xuño de 2015 contempla un quinto
bloque que se considera imprescindible para entender a lingua no seu contexto social e
internacional:
• Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe.
O departamento ten en conta as recomendacións e progresións do MARCO EUROPEO
COMÚN DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS e as normativas oficiais fixadas para a
ensinanza da lingua estranxeira na ESO e no Bacharelato, e especialmente a sinalada para a 2 ª
lingua.
No contexto do Marco Europeo Común de Referencia e a súa escala de 6 niveis comúns de
referencia para a organización da aprendizaxe de linguas e o seu recoñecemento
público, os contidos e as competencias traballadas no conxunto da ESO sitúanse entre as
seccións A1 e A2 (para os niveis 1º, 2º, 3º e 4º) e no Bacharelato entre A2 e B1.
No final do itinerario, en 4º, ten como obxectivo a consolidación dos niveis A1 e A2 do MARCO
EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA, unha idea xeral da primeira parte do nivel B1, así como
as competencias descritas para o 4º ano da ESO. No final da etapa, os alumnos estarían
preparados para presentarse aos exames de certificación dos niveis A1 e A2 do DELF (Diplôme
international d’études de la langue française) e en Bacharelato do niveis A2 ou B1 do DELF.
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2º e 4º ESO – Obxectivos
No marco dos obxectivos que a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos
alumnos e nas alumnas, a Segunda lingua Estranxeira en concreto contribuirá a desenvolver
as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o
desenvolvemento das seguintes capacidades:
1) Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación máis
habituais ou que conteñan información básica sobre o contorno próximo familiar e social
e producidas por falantes ou por medios de reprodución e de comunicación.
2) Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades básicas de
comunicación tanto en interaccións reais e propias da aula, como en interaccións
simuladas que reproduzan situacións reais e interaccións sociais básicas, producindo
textos comprensibles e amosando interese por comprender e facerse comprender.
3) Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación
expresadas en diferentes tipos de texto, identificando cunha finalidade comunicativa
concreta as informacións globais e específicas que transmiten os textos.
4) Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia e que respecten as regras do código
escrito.
5) Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados ás
capacidades e intereses co fin de obter informacións requiridas previamente.
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6) Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo
como elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións propias.
7) Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala a
lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos e evitando os estereotipos, e
incidindo nos trazos característicos da cultura galega para cumprir, se é o caso, o papel de
intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia a resolución de malentendidos
interculturais.
8) Usar estratexias de aprendizaxe xa aprendidas noutras linguas e desenvolver e ampliar outras
mediante a comparación e contraste entre as diferentes linguas do currículo, aplicando a
experiencia previa nesas linguas á aprendizaxe da segunda lingua estranxeira.
Ademais, tratarase de fomentar especialmente a lectura e o uso das TICs ao longo de todo o
proceso de ensino-aprendizaxe.
2º de Bacharelato – Obxectivos
No marco dos obxectivos que o bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado, a Segunda
lingua Estranxeira en concreto contribuirá a desenvolver as capacidades que lles permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a co-responsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con
discapacidade.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
O estudio dunha lingua estranxeira dentro do currículo do Bacharelato participa na formación
persoal do alumno, contribúe a desenvolver as capacidades persoais para lograr unha madurez
nun entorno distinto ao da ou das linguas maternas. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira
participará no desenvolvemento da competencia comunicativa e lingüística xeral a través da
transferencia de estratexias de aprendizaxe empregadas nas actividades da ou das lingua
maternas, contribuíndo a unha aprendizaxe reflexiva desta. Neste caso, a lingua francesa debe
contribuír a ampliar o horizonte do alumno, proporcionándolle novos datos e argumentos que lle
permitirán analizar e valorar de forma crítica as distintas manifestacións que se produzan no
mundo actual.
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O contacto con outros países e sociedades de fala francófona concienciaranlle nas diversas
circunstancias e condicións da vida neutros ámbitos, creando as bases sólidas para un
entendemento na tolerancia con outros suxeitos e contribuíndo a súa formación nunha sociedade
plural e multi-lingüe.
O desenvolvemento desta materia contribuirá a que os alumnos adquiran as seguintes
capacidades:
1) Comprender e interpretar criticamente os textos orais, escritos e visuais emitidos en
situacións de comunicación habitual e polos medios de comunicación.
2) Utilizar estratexias de comprensión que permitan inferir significados de léxico descoñecido
a través do contexto, o seu propio coñecemento do mundo e aspectos lingüísticos como a
formación das palabras, prefixos e sufixo, sinónimos e antónimos, etc…
3) Ler de maneira autónoma textos de temática xeral ou adecuados aos seus intereses,
comprender os seus elementos esenciais e captar a súa función e organización discursiva.
4) Utilizar a lingua estranxeira de forma oral e escrita coa finalidade de comunicarse con
fluidez e corrección mediante o uso de estratexias adecuadas.
5) Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, coa finalidade
de mellorar as producións propias e comprender as alleas, en situacións cada vez máis
variadas e imprevistas.
6) Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe utilizando recursos autónomos
baseados na observación, corrección e avaliación, coa finalidade de continuar no estudio da
lingua estranxeira na futuro.
7) Coñecer os aspectos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua estudada par
gañar unha mellor comunicación e unha mellor comunicación e unha mellor comunicación
e unha mellor comprensión e interpretación de culturas distintas a súa.
8) Valorar a lingua estranxeira como medio par acceder a outros coñecementos e culturas e
recoñecer a importancia que teñen para unha mellor comprensión e interpretación das
linguas e culturas propias e como medio de comunicación e entendemento internacional
nun mundo multicultural.
9) Valorar criticamente outros modos de organizar a experiencia e estruturar as relacións
persoais, comprendendo o valor relativo das conversacións e normas culturais.
Concretando un pouco máis:
a) Adquirir a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz en
situacións habituais de comunicación a través de tarefas específicas.
b) Desenvolver destrezas comunicativas receptivas como produtivas coa finalidade de realizar
intercambios de información dentro e fora da aula.
c) Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma para acceder a fontes de
información variadas e como medio de coñecer culturas e formas de vida distintas da propia.
d) Transferir ao coñecemento do francés das estratexias de comunicación da ou das linguas
maternas ou de outras linguas para realizar tarefas interactivas nas situacións reais ou
simuladas.
e) Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento facilitador da aprendizaxe e
como instrumento de desenvolvemento da autonomía.
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f) Empregar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos coa finalidade de buscar
información e resolver situacións de maneira autónoma.
g) Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver interese por
incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das tarefas propostas.
h) Acceder ao coñecemento da cultura que transmite o francés desenvolvendo respecto cara a
el e os seus falantes.
i) Apreciar o valor do francés como medio de comunicación con persoas de cultura diferente
e como elemento favorecedor das relacións internacionais.
Ademais, tratarase de fomentar especialmente a lectura e o uso das TICs ao largo de todo
o proceso de ensino-aprendizaxe.
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7. 2º ESO
Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:
A. Temporalización.
A temporalización fai referencia ás unidades do manual de referencia segundo a secuenciación.

1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou
educativos (información básica de carácter
persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a
lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se
o necesita.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB1.2. Comprende frases e expresións
habituais
relacionadas
con
necesidades
inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas,
X
etc.) e temas con que está moi familiarizado, e
segue instrucións e consignas de aula.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a
información máis salientable de textos orais
procedentes de medios audiovisuais ou de
Comprensión de internet,
breves
como
instruciónse
textos
comunicados, con
estruturas previamente
orais
traballadas, léxico moi común relacionado con
X
necesidades inmediatas e accións presentes moi
habituais, sempre que se fale de xeito moi
pausado e ben articulado, e poida volver
escoitar o dito.

X

Bloque 1.

SLEB1.4. Comprende a información esencial en
conversas breves e moi sinxelas nas que
participa, que traten sobre temas familiares
como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a
familia, a escola, o tempo libre, a descrición moi
básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e
estados de saúde, sensacións e sentimentos moi
elementais.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula,

Bloque 2.
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua
Produción estranxeira en
diferentes situacións
de textos orais

comunicativas, esforzándose por utilizala aínda
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1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8

que teña que recorrer a outras linguas para
pedir axuda ou aclaracións.

Bloque 3.
Comprensi
ón de
textos

SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas
de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a
saúdos,
despedidas, agradecementos
e
presentacións, colaborando para entender e
facerse entender,
e fai
e
responde X
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da
vida social diaria e do tempo libre, en situacións
de comunicación significativas para a súa idade
e o seu nivel escolar.

X

X

X

X

X

X

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente
e facéndose entender en situacións moi
habituaisrelacionadascoaxestióne
transaccións moi
sinxelas relativas
a
necesidades inmediatas, nas que pide e dá
información sobre lugares, horarios, datas,
prezos, cantidades e actividades máis comúns
para a súa idade e o seu nivel escolar.

X

X

X

X

X

X

X

SLEB2.4. Participa en conversas informais
breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona
adecuadamente para establecer contacto social
elemental,
intercambiar información
moi
básica, manifestar
os seus gustos, facer
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a
ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na
clase, etc.), e pedir e dar indicacións moi
básicas para ir a un lugar.

X

X

X

X

X

X

X

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o
funcionamento de bens e servizos relativos a
temas moi cotiáns (horarios dun museo,
maneira de chegar, etc.), en conversas
moi X
básicas sobre temas predicibles, se pode
solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a
colaboración da persoa interlocutora para
entender e facerse entender.

X

X

X

X

X

X

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos
adaptados relativos a temas do seu interese.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB3.2.
Comprende avisos,
obrigas,
prohibicións e consignas básicas e predicibles,
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escritos

X
referidas

a

necesidades inmediatas,

X

X

X

X

X

X

X

X

de

22

1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
estrutura moi sinxela, especialmente se contan
con apoio visual.

Bloque 4.
Produción
de textos
escritos

SLEB3.3. Comprende información básica e moi
sinxela de correspondencia persoal breve na
que se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos,
preferencias e afeccións, referidos a temas moi
cotiáns e propios da súa idade.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB3.4. Comprende información esencial e
localiza información específica en material
informativo moi sinxelo,e con apoio visual,
sobre temas coñecidos como actividades
escolares e de lecer, hábitos saudables, etc.,
próximos á súa idade e á súa experiencia.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de
modelos, empregando expresións e enunciados
traballados previamente, para
transmitir
información ou con intencións comunicativas
propias da súa idade e do seu nivel escolar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal moi básica e relativa aos
X
seus datos persoais, aos seus intereses ou ás
súas afeccións.
SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións,
tarxetas
postais,
felicitacións,
bandas
deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en soporte
dixital moi sinxelas e breves, relativos a
actividades presentes e a necesidades
inmediatas.
SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha
palabra ou expresión por outra para unha
funcionalidade
ou
tarefa
determinada
(informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de
forma manuscrita como en formato dixital,
cunha presentación limpa e ordenada.

Bloque 5:
Coñecemento
da lingua, e
consciencia
intercultural
e
plurilingüe

SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas
básicos, produce con suficiente intelixibilidade
léxico e estruturas moi básicas, e
trazos
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, X
sonorización, etc.) e persevera no uso de
patróns moi básicos
de ritmo, entoación e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

acentuación de palabras e frases.
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Estándares de aprendizaxe

1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
SLEB5.2.
Utiliza
adecuadamente
as
convencións orais e escritas básicas propias da
lingua estranxeira no desenvolvemento do
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos,
despedidas, fórmulas moibásicasde
tratamento, etc.), e amosa respecto polas
diferenzas que poidan existir en aspectos
culturais como hábitos, horarios, etc.
SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar
o proceso de produción de textos e de hipóteses
de significados tomando en consideración os
coñecementos e as experiencias noutras
linguas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración
de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro,
etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos
elementos transversais, X
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias que posúe como persoa
plurilingüe.
SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar
información sobre datos persoais, felicitar,
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico
necesarios, moi básicos e traballados
previamente.

X

Importante:
Algúns estándares en Lingua Estranxeira son xerais. Algúns trabállanse en todas (ou case) as
unidades polo que o alumnado vai mellorando progresivamente segundo avanza o curso. O
avance do alumnado medirase en cada avaliación na proba final.
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Léa et companie 2 Méthode de Français

CURSO: 2º E.S.O. / 2º Idioma

TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª AVALIACIÓN

2ª AVALIACIÓN

3ª AVALIACIÓN

Unité

Duración
estimada

Unité

Duración
estimada

Unité

Duración
estimada

Nº 0

3 sesións

Nº 3

3 sesións

Nº 6

3 sesións

Nº 1

3 sesións

Nº 4

3 sesións

Nº 7

3 sesións

Nº 2

3 sesións

Nº 5

3 sesións

Nº 8

3 sesións
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B. Grao mínimo de consecución para superar a materia.
Se partimos de que os estándares de aprendizaxe avaliables son o referente para a
avaliación final, o alumno debe telos adquiridos ao terminar o curso.
De todos xeitos, para informar durante o curso do proceso de aprendizaxe, analizarase
o progreso e adquisición das aprendizaxes dos alumnos en cada avaliación.
Para as rúbricas, podería empregarse a seguinte escala (onde o 2 consideraríase o grao mínimo
de consecución):
Escala de
valoración
4

Indicador de logro o criterio de cualificación
Excelente

Moi ben

3

Avanzado

Ben

2

Acadado

Regular

1

En vías de consecución

Mal
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Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe o grao mínimo de consecución
para superar a materia de 2º ESO:
Estándares
de
aprendizaxe

Grao mínimo de consecución para superar a materia
2º ESO

SLEB1.1.

Comprende a idea rincipal de preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais
ou educativos sempre que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e se repita varias veces.
Comprende a idea principal de frases e expresións habituais relacionadas con necesidades

SLEB1.2.

Bloque
1.

Comprensión
de
textos
orais

SLEB1.3.

Comprende a idea principal e o sentido global e a información máis salientable de textos orais
procedentes de medios audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e comunicados,
con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades
inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e ben
articulado, e poida volver escoitar o dito varias veces.

SLEB1.4.

Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que
traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o
tempo libre, a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados de saúde,
sensacións e sentimentos moi elementais pero só se llo repiten varias veces.

SLEB2.1.

Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira
en diferentes situacións comunicativas, pero sen esforzarse seempre por utilizala e recorre a
miúdo a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.

SLEB2.2.

Utiliza se llo soicitan as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos,
despedidas, agradecementos e presentacións, e fai e responde con certa dificutade preguntas
sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e do tempo
libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.

SLEB2.3.

Desenvólvese entendendo o suficiente se lle repiten e facéndose entender en situacións moi
habituais relacionadas coa xestión e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades
inmediatas, nas que pide e dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e
actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar.

SLEB2.4.

Participa con dificultade pero con esforzo en conversas informais breves e moi básicas, cara a
cara, e reacciona suficientemente para establecer contacto social elemental, intercambiar
información moi básica, manifestar os seus gustos, facer invitacións e ofrecementos elementais
(invitar a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar indicacións moi
básicas para ir a un lugar.

SLEB2.5.

Preséntase e trata de dar e obter información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o
funcionamento de bens e servizos relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre
temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa
interlocutora para entender e facerse entender cnha pronuncia medianamente axeitada.

SLEB3.1.

Comprende con certa dificultade textos adaptados relativos a temas do seu interese.

SLEB3.2.

Percibe datos básicos de avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas e predicibles,
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, sempre que conten con apoio
visual.

Bloque
2.
Produción
de
textos
orais

Bloque
3.
Comprensión
de
textos
escritos

inmediatas e temas con que está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula
sempre que se lle repitan.

SLEB3.3.

Percibe a pesar dalgunhas dificultades o esencial de información básica e moi
sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a e sobre
sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios
da súa idade.

Percibe con certa dificultade a información esencial e localiza información
específica en material informativo moi sinxelo, e sempre que haxa con apoio
SLEB3.4. visual, sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos
saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia.
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Estándares
de
aprendizaxe

SLEB4.1.

Grao mínimo de consecución para superar a materia
2º ESO
Elabora con dificultade textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e
enunciados traballados previamente, para transmitir información ou con intencións
comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar.

Bloque
4.
Produción
de
textos
escritos

Bloque 5:
Coñecemento
Da lingua, e
consciencia
intercultural e
plurilingüe

SLEB4.3.

Escribe de xeito intelixible e con algunha dificultade avisos, notas, instrucións, tarxetas postais,
felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e
breves, relativos a actividades presentes e a necesidades inmediatas.

SLEB4.4.

Escribe de xeito intelixible correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo,
substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa
determinada tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e
ordenada.

SLEB5.1.

Identifica con dificultade sons e grafías de fonemas básicos, produce con escasa pero suficiente
intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas
(nasalización, sonorización, etc.) e trata de perseverar no uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras e frases.

SLEB5.2.

Trata de utilizar adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua
francesa no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas,
fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir
en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.

SLEB5.3.

Nas actividades de aula, tenta explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de
significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas.

SLEB5.4.

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e trata de valorar as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

SLEB5.5.

Comprende e comunica o propósito esencial solicitado na tarefa ou ligado a situacións de
necesidade inmediata da aula utilizando con dificultade as estruturas sintáctico-discursivas e o
léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente.
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C. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Bloque 2. Produción de textos orais

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe os procedementos e
instrumentos de avaliación para 2º ESO:

Estándares
de
aprendizaxe

Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB1.1.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Cuestionarios.
Proba específica.

Escala de observación.
Caderno de actividades.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB1.2.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Cuestionarios.
Proba específica.

Escala de observación.
Caderno de actividades.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.
Escala de observación.

SLEB1.3.

Cuestionarios.
Proba específica.

Obxectivas.
Caderno de actividades.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB1.4.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB2.1.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Análise de producións do
alumnado.

Escala de observación.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB2.2.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB2.3.

Intercambios orais.
Exposición oral.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.
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Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB2.4.

Intercambios orais.
Exposición oral.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas e abertas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB2.5.

Intercambios orais.
Exposicións orais.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica

Escala de observación.
Obxectivas e abertas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB3.1.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.
Investigación na rede e
proxectos.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.2.

Bloque 4.
Producióndetextosescritos

Actividades de CE.
Probas específicas.

Caderno de actividades.

Cuestionarios.
Investigación na rede e

Obxectivas.
Pechados.

proxectos.

SLEB3.3.

Bloque

3. Comprensión de textos escritos

Estándares
de
aprendizaxe

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.
Investigación na rede e
proxectos.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.
Cartas e correos.

Correspondencia.

SLEB3.4.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.
Investigación na rede e
proxectos.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB4.1.

Análise de producións.
Probas específicas.

Caderno. Abertas.
Caderno de actividades.
Rúbrica para produción
escrita.

SLEB4.2.

Cuestionarios.

Pechados.
Caderno de actividades.
Rúbrica para produción
escrita.
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Bloque 5: Coñecemento da lingua, e
consciencia intercultural e plurilingüe

Estándares
de
aprendizaxe

Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB4.3.

Análise de producións.
Probas específicas.

Caderno. Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

SLEB4.4.

Análise de producións.
Probas específicas.

Caderno. Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

SLEB5.1.

Observación sistemática.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB5.2.

Observación sistemática.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas
orais.

SLEB5.3.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB5.4.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB5.5.

Observación sistemática.
Proxectos.

Escala de observación.
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7. 4º ESO
Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:
A.

Temporalización.

A temporalización
secuenciación.

remite

ás

unidades

do

manual

de

referencia

segunda

a

1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
SLEB1.1. Nas actividades de aula,
persevera no seu proceso de
comprensión,
axustándoo
ás
necesidades
da
tarefa
(de
comprensión global, selectiva ou
detallada) e mellorándoo, de ser o
caso: facendo anticipacións do que
segue (palabra, frase, resposta, etc.)
e inferindo o que non se comprende
e o que non se coñece mediante os
propios
coñecementos
e
as
experiencias doutras linguas.
Bloque 1.
Comprensión
de textos orais

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os
detalles salientables de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados
breves, articulados de xeito lento e claro
(por exemplo, por megafonía, ou nun
contestador automático), sempre que as
condicións acústicas sexan boas e o son
non estea distorsionado.
SLEB1.3. Comprende, nunha conversa
formal ou nunha entrevista na que
participa (por exemplo, nun centro
docente), preguntas sobre asuntos
persoais ou educativos (datos persoais,
intereses, preferencias e gustos persoais
e
educativos,
coñecemento
ou X
descoñecemento, etc.),
así
como
comentarios sinxelos e predicibles
relacionados con estes, sempre que
poida pedir que se lle repita, aclare ou
elabore algo do que se lle dixo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
SLEB1.4.
Entende
información
relevante do que se lle di en
transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (por exemplo, en hoteis,
tendas,
albergues,
restaurantes,
espazos de lecer ou
centros
docentes), sempre que se fale amodo
e con claridade.
SLEB1.5.
Comprende,
nunha
conversa informal na que participa,
descricións, narracións, puntos de
vista e opinións formulados de xeito
simple sobre asuntos prácticos da
vida diaria e sobre temas do seu X
interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente, ese
a persoa interlocutora está disposta a
repetir ou reformular o dito.

X

X

SLEB1.6. Identifica a información
esencial de programas de televisión e
presentacións
sinxelas
e
ben
estruturadas sobre asuntos cotiáns
ou do seu interese familiares e
predicibles articulados con lentitude
e claridade (por exemplo, noticias,
documentais ou entrevistas), candoas
imaxes portan gran parte da mensaxe.

Bloque 2.
Produción de
textos orais

X

X

X

X

X

X

SLEB2.1. Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un esquema
lineal e estruturado, sobre aspectos
concretos de temas do seu interese ou
relacionados cos seus estudos, e
responde a preguntas previsibles
breves e sinxelas de oíntes sobre o
contido destas.
SLEB2.2. Participa en conversas
informais breves e sinxelas, cara a
cara ou por teléfono, ou por outros
X
medios técnicos, nas que establece
contacto social básico, intercambia
información e expresa de xeito

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
sinxelo opinións e puntos de vista, fai
invitacións e ofrecementos, pide e
ofrece cousas, pide e dá indicacións
ou instrucións, ou discute os pasos
que hai que seguir para realizar unha
actividade
conxunta,
facéndose
comprender aínda que a persoa
interlocutora necesite que se repitaou
repetir o dito.
SLEB2.3. Desenvólvese coa debida
corrección en xestións e transaccións
cotiás, como son as viaxes, o
aloxamento, o transporte, as compras
e o lecer (horarios, datas, prezos,
actividades, etc.), seguindo normas
de cortesía básicas (saúdo e
tratamento), facéndose comprender
aínda que a persoa interlocutora
necesite que se repita ou repetir o
dito.

X

SLEB2.4. Desenvólvese de xeito
simple pero suficiente nunhaconversa
formal, nunha reunión ou nunha
entrevista (por exemplo, para realizar
un curso de verán), achegando
información relevante,expresando de
xeito sinxelo as súas ideas sobre
X
temas habituais, dando a súa opinión
sobre problemasprácticos cando se lle
pregunta
directamente,
e
reaccionando de forma simple ante
comentarios, sempre que poida pedir
que se lle repitan os puntos clave, se o
necesita.

Bloque 3.
Comprensión
de textos
escritos

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e
algúns detalles importantes de textos
xornalísticos breves, en calquera
soporte e sobre temas xerais ou do seu
interese e moi coñecidos, se os
números, os nomes, as ilustracións e
os títulos constitúen grande parte da
mensaxe.
SLEB3.2. Identifica, con axuda da
imaxe, instrucións xerais breves e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
sinxelas de funcionamento e manexo
de aparellos de uso cotián, así como
instrucións claras para a realización
de actividades e normas de
seguridade básicas.
SLEB3.3.
Comprende
correspondencia persoal sinxela, en
calquera formato, na que se fala de si
mesmo/a; se describen persoas,
obxectos, lugares e actividades; se
narran acontecementos presentes,
pasados e futuros, e se expresan de
xeito sinxelo sentimentos, desexos e
opinións
sobre
temas
xerais,
coñecidos ou do seu interese.

X

X

SLEB3.4. Entende o esencial de
correspondencia formal na que se
informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal ou
educativo (por ex., unha bolsa para
realizar un curso de idiomas).

Bloque 4.
Produción de
textos escritos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB3.5.
Entende
información
específica esencial en páxinas web e
outros materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados X
sobre temas relativos a asuntos doseu
interese, sempre que poida reler as
seccións difíciles.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB4.1. Escribe correspondencia
persoal breve na que se establece e
mantén o contacto social (por
exemplo, con amigos/as noutros
países); se intercambia información;
se describe en termos sinxelos
sucesos importantes e experiencias X
persoais, de dan instrucións e se fan
e aceptan ofrecementos e suxestións
(por
exemplo,
cancelación,
confirmación ou modificación dunha
invitación ou duns plans) e se
expresan opinións de xeito sinxelo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB4.2. Completa un cuestionario
sinxelo con información persoal e X
relativa á súa formación, aos seus

X
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1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
intereses ou ás súas afeccións (porex.,
para subscribirse a unhapublicación
dixital).
SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes
en diferentes soportes, nos que fai
comentarios moi breves ou dá
instrucións
e
indicacións
relacionadas con actividades e X
situacións da vida cotiá e do seu
interese, respectando as convencións
e as normas de cortesía máis
importantes.

X

X

SLEB4.4. Escribe correspondencia
formal básica e breve, dirixida a
institucións públicas ou privadas ou
entidades
comerciais,
fundamentalmente para solicitar
información,
respectando
as
convencións formais e as normas de
cortesía básicas deste tipo de textos,
cunha
presentación
limpa
e
ordenada.

Bloque 5:
Coñecemento
da lingua, e
consciencia
intercultural e
plurilingüe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas
básicas intelixibles no oral e na
escrita, e trazos fonéticos que
distinguen fonemas (nasalización,
X
sonorización, etc.), e utiliza con
eficacia
comunicativa
patróns
básicos de ritmo, entoación e
acentuación de palabras e frases.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento
do
proceso
comunicativo oral e escrito (saúdos, X
despedidas, fórmulas básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto e
interese polas diferenzas culturaisque
poidan existir.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.3. Nas actividades de aula,
pode explicar o proceso de produción
de textos e de hipóteses de X
significados
tomando
en
consideración os coñecementos e as

X

X

X

X

X

X

X

X
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1ª
2ª
3ª
avaliación avaliación avaliación

Estándares de aprendizaxe
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
experiencias noutras linguas.
SLEB5.4. Participa en proxectos
(elaboración
de
materiais
multimedia,
folletos,
carteis,
recensión de libros e pelís, teatro,
etc.) nos que se utilizan varias linguas
X
e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos
ling. ou culturais, e valora as
competencias que posúe comopersoa
plurilingüe.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.5. Comprende e comunica o
propósito solicitado na tarefa ou
ligado a situacións de necesidade
inmediata da aula (pedir ou dar
información, agradecer, desculparse,
solicitar algo, invitar, etc.) utilizando
adecuadamente
as
estruturas
sintáctico-discursivas e o léxico
necesarios, propios do seu nivel
escolar e traballados previamente.

X

X

X

X

X

X

X

X

Importante:
Algúns estándares en Lingua Estranxeira son xerais. Algúns trabállanse en todas
(ou case) as unidades polo que o alumnado vai mellorando progresivamente
segundo avanza o curso. O avance do alumnado medirase en cada avaliación na
proba final.
.
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Léa et companie 4 Méthode de Français CURSO: 4º E.S.O. / 2º Idioma
TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª AVALIACIÓN

2ª AVALIACIÓN
Unité

Nº 0

Duración
estimada
3 sesións

Nº 1
Nº 2

Unité

3ª AVALIACIÓN
Unité

Duración
estimada

Nº 3

Duración
estimada
3 sesións

Nº 6

3 sesións

3 sesións

Nº 4

3 sesións

Nº 7

3 sesións

3 sesións

Nº 5

3 sesións

Nº 8

3 sesións
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B. Grao mínimo de consecución para superar a materia.
Se partimos de que os estándares de aprendizaxe avaliables son o referente para a avaliación
final, o alumno debe telos adquiridos ao terminar o curso.
De todos xeitos, para informar durante o curso do proceso de aprendizaxe, analizarase o
progreso e adquisición das aprendizaxes dos alumnos en cada avaliación.
Para as rúbricas, podería empregarse a seguinte escala (onde o 2 consideraríase o grao mínimo
de consecución):
Escala de
valoración
4

Indicador de logro o criterio de cualificación
Excelente

Moi ben

3

Avanzado

Ben

2

Acadado

Regular

1

En vías de consecución

Mal
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Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe o grao mínimo de consecución
para superar a materia de 4º ESO:
Estándares
de
aprendizaxe

Bloque 1.
Comprensi

SLEB1.1.

Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión,
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global,
selectiva ou detallada) pero mellora lentamente: ten dificutade para
facer anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.) e
inferir o que non se comprende e o que non se coñece mediante os
propios coñecementos e as experiencias doutras lin-guas.

SLEB1.2.

Capta algúns puntos principais pero non os detalles salientables de
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves, articulados
de xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía,
ou nun
contestador automático), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado.

SLEB1.3.

repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

textos

Entende con certas diificultades parte da información relevante do

orais
SLEB1.4.

de textos
orais

Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que
participa (por exemplo, nun centro docente), algunhas preguntas
sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses,
preferencias e gustos persoais e educativos, coñecemento ou
descoñecemento, etc.), así como algúns comentarios sinxelos e
predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle

ón de

Bloque 2.
Produción

Grao mínimo de consecución para superar a materia
4º ESO

que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por
exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer
ou centros docentes), sempre que se fale amodo e con claridade e se
lle repita.

SLEB1.5.

Comprende, nunha conversa informal na que participa, o esencial de
descricións, narracións, puntos de vista e opinións formulados de
xeito simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do
seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e
sempre se a persoa interlocutora repite ou reformula o dito.

SLEB1.6.

Identifica con algunha dificultade a información esencial de
programas de televisión e presentacións sinxelas e ben estruturadas
sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e predicibles
articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias,
documentais ou entrevistas), sempre e cando as imaxes portan gran
parte da mensaxe.
Fai presentacións moi breves
e ensaiadas, cun
esquema
suficientemente estructurado, sobre aspectos concretos de temas do

SLEB2.1.

seu interese ou relacionados cos

seus estudos,

e responde con

dificultade e inseguridade a preguntas previsibles breves e sinxelas
de oíntes sobre o contido destas.
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Bloque 3.
Comprensi
ón de
textos
escritos

Estándares
de
aprendizaxe

Grao mínimo de consecución para superar a materia
4º ESO

SLEB2.2.

Con certas dificultades que da superado, participa en conversas
informais breves e sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou por
outros medios técnicos, nas que establece contacto social básico,
intercambia información e expresa de xeito sinxelo opinións
e
puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas,
pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que
seguir para realizar unha actividade conxunta, facéndose
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita
ou repetir o dito.

SLEB2.3.

Desenvólvese coa inseguridade pero corrección en xestións e
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte,
as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.),
seguindo normas de cortesía moi básicas (saúdo e tratamento),
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que
se repita varias veces ou repetir o dito.

SLEB2.4.

Desenvólvese de xeito simple pero suficiente a pesar de dificultades
nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista (por
exemplo, para realizar un curso de verán), achegando información
relevante, expresando de xeito moi sinxelo as súas ideas sobre temas
habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma simple ante
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos
clave, xa que o necesita.

SLEB3.1.

Logra captar o sentido xeral e algúns dos detalles importantes de
textos xornalísticos breves, en calquera soporte e sobre temas xerais
ou do seu interese e moi coñecidos, sempre que os números, os
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da
mensaxe.

SLEB3.2.

Identifica a pesar dalgunhas dificultades, sempre con axuda da imaxe,
instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo
de
aparellos de uso cotián, así como instrucións claras para a realización de
actividades e normas de seguridade básicas.

SLEB3.3.

Comprende con axuda a información principal de correspondencia persoal
sinxela, en calquera formato, na que se fala de si mesmo/a; se describen
persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos
presentes, pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo sentimentos,
desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

SLEB3.4.

Entende a idea principal de correspondencia formal na que se informa
sobre asuntos do seu interese no contexto persoal ou educativo con axuda
de dicionario (por exemplo, sobre unha bolsa para realizar un curso de
idiomas).

SLEB3.5.

Logra entender a pesar de certas dificultades información específica
esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese,
sempre que poida reler as seccións difíciles.
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Bloque 4.
Produción
de textos
escritos

Bloque 5:
Coñecement
o da lingua, e

Estándares
de
aprendizaxe

Grao mínimo de consecución para superar a materia
4º ESO

SLEB4.1.

Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países) con axuda de
dicionario ou traductor; se intercambia información; se describe en termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, de dan instrucións e
se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación,
confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se
expresan opinións de xeito sinxelo.

SLEB4.2.

SLEB4.3.

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa
formación, aos seus intereses ou ás súas afeccións a pesar de precisar
axuda dun dicionario.
Escribe con dificultade notas simples e mensaxes cortos en diferentes
soportes, nos que fai comentarios moi breves ou dá instrucións e
indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu
interese, tratando de respectar as convencións e as normas de cortesía máis
importantes.

SLEB4.4.

Completa e escribe con exemplos correspondencia formal moi básica e
breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais,
fundamentalmente para solicitar información, tratando de respectar as
convencións formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de textos,
cunha presentación suficientemente limpa e ordenada.

SLEB5.1.

Esforzase por produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na
escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización,
sonorización, etc.), e utiliza con certa eficacia comunicativa patróns básicos
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

SLEB5.2.

Utiliza suficientemente as convencións orais e escritas básicas propias da
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa
respecto e interese polas diferenzas culturais que poidan existir.
Nas actividades de aula, trata de explicar o proceso de produción de textos

SLEB5.3.

consciencia
intercultural
e plurilingüe

SLEB5.4.

SLEB5.5.

e de hipóteses de significados tomando en consideración os coñecementos
e as experiencias noutras linguas.
Participa suficientemente en proxectos (elaboración de materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
Comprende e trata de comunicar o propósito solicitado na tarefa ou ligado
a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información,
agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios,
propios do seu nivel escolar e traballados previamente.
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C. Procedementos e instrumentos de avaliación.
Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe os procedementos
e instrumentos de avaliación para 4º ESO:

Bloque 1.
Comprensió
n de textos
orais

Bloque 2.
Produción
de textos
orais

Estándares
de
aprendizaxe

Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB1.1.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB1.2.

Observación sistemática.
Proba específica.

Escala de observación.
Caderno de actividades.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.3.

Intercambios orais.
Cuestionarios. Entrevistas.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Caderno de actividades.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.4.

Observación sistemática.
Actividades de CO.
Cuestionarios.
Intercambios orais.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Caderno de actividades.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.5.

Intercambios orais.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.6.

Actividades de CO.
Intercambios orais.
Proba específica.

Escala de observación.
Caderno de actividades.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB2.1.

Exposición oral.
Observación sistemática.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB2.2.

Observación sistemática.
Exposición oral. Debates.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións.
Proba específica.

SLEB2.3.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.
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Estándares
de
aprendizaxe

Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB2.4.

Exposición oral. Debates.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.2.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.3.

Actividades de CE.
Proxectos. Probas específicas.
Cuestionarios.
Correspondencia.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.4.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.5.

Actividades de CE.
Proxectos.
Probas específicas.
Cuestionarios.
Investigación na rede e
proxectos.

Caderno de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB4.1.

Análise de producións.
Correspondencia.
Probas específicas.

Caderno.
Caderno de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

Cuestionarios.
Probas específicas.

Pechados.
Caderno de actividades.
Rúbrica para produción
escrita.

Análise de producións.
Probas específicas.

Caderno.
Caderno de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

Análise de producións.
Probas específicas.

Caderno.
Caderno de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

SLEB3.1.

Bloque 3.
Comprensió
n de textos
escritos

SLEB4.2.
Bloque 4.
Produción
de textos
escritos

SLEB4.3.

SLEB4.4.
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Bloque 5:
Coñecemento
da lingua, e
consciencia
intercultural
e plurilingüe

Estándares
de
aprendizaxe

Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB5.1.

Observación sistemática.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB5.2.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB5.3.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB5.4.

Observación sistemática.
Proxectos.

Escala de observación.

SLEB5.5.

Observación sistemática.

Escala de observación.
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10-2º de BACHARELATO
Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:
A. Temporalización.
A temporalización remite ás unidades do manual de referencia segunda a
secuenciación.
1ª
avaliación

2ª
avaliación

3ª
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai
SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso
de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de
comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo,
de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra,
frase, resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o
que non se coñece mediante os propios coñecementos e as
experiencias doutras linguas.

X

SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables
de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra
información, mesmo de tipo técnico, sempre que poida
volver escoitar o dito ou pedir confirmación.

Bloque 1.
Comprensión
de
textos

orais

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista
na que participa, información relevante e detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou
ocupacionais de carácter habitual e predicible (datos
persoais, formación, gustos, intereses e expectativas ou
futuro), sempre que poida pedir que se lle repita ou
reformule, aclare ou elabore algo do que se dixo.

X

SLEB1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións
cotiás e estruturadas (bancos, tendas, hoteis, restaurante,
transporte e centros docentes), ou menos habituais pero
referidas a necesidades inmediatas en situacións

de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

comunicación comúns se pide confirmación dalgúns detalles.
SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na
que participa, explicacións ou xustificacións básicas de
puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de
interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de
maneira clara, 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 os
temas de actualidade, se a persoa interlocutora está disposta
repetir ou reformular o dito.
SLEB1.6. Identifica, con apoio visual, as ideas principais e
información relevante en presentacións ou charlas ben
estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos ou
do seu interese relacionados co ámbito educativo ou
ocupacional, e os aspectos máis significativos de noticias de
televisión claramente articuladas, así como o esencial de
anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e
articulados con claridade, nunha variedade estándar da
lingua e cando as imaxes faciliten a comprensión.

X

47

1ª
avaliación

2ª
avaliación

3ª
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai

SLEB2.1.
Participa
activamente
en
intercambios
comunicativos na aula, utilizando a maioría das veces a
lingua estranxeira, producindo mensaxes
adecuadas ás
situacións de comunicación reais ou simuladas, e
colaborando para entender e facerse entender.

X

X

SLEB2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual,
sobre aspectos concretos de temas educativos ou
ocupacionais do seu interese, organizando
a información
básica de maneira coherente, explicando as ideas principais
brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade
media.

Bloque 2.
Produción
de
textos
orais

SLEB2.3. Participa adecuadamente en conversas informais
cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos,
sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que
intercambia información e se expresa e xustifica brevemente
opinións e puntos de vista; narra e describe de forma
coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá
indicacións ou instrucións con certo
detalle; expresa e
xustifica sentimentos, e
describe aspectos concretos e
abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a
literatura ou os temas de actualidade.
SLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias
de comunicación lingüísticas e xestos apropiados para
facerse entender, en situacións cotiás e menos habituais que
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países
por motivos persoais, educativos ou
ocupacionais
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos,
traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe
solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e
facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira
sinxela pero correcta e adecuada ao contexto.
SLEB2.5. Toma parte en conversas formais, entrevistas e
reunións de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas
habituais nestes contextos, intercambiando información
pertinente sobre
feitos concretos, pedindo
e dando
instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os
seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e
razoando e explicando brevemente e de maneira coherente
as súas accións, as súas opinións e os seus plans.

X

X

X

X

X

X
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1ª
avaliación

2ª
avaliación

3ª
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai
SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de
carácter concreto en textos xornalísticos do xénero
informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de
extensionmedia, tales como noticias glosadas; recoñece
ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e
identifica as conclusións principais en textos de carácter
claramente argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar,
sempre que poida reler as seccións difíciles.
SLEB3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e
información relevante de anuncios e comunicacións de
carácter público, institucional ou corporativo claramente
estruturados, relacionados con asuntos do seu interese
persoal, educativo ou ocupacional (organización de grupos
de traballo, información sobre actividades de formación
específicas, etc.).

Bloque 3.
Comprens
ión de
textos
escritos

SLEB3.3. Identifica información relevante en instrucións
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou
programas informáticos, e sobre a realización de actividades
e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun
evento cultural).
SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do
argumento, o carácter dos personaxes e as súas relacións, e
as características do lugar e o tempo en que se desenvolven.
SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen
con certo detalle feitos e experiencias, impresións e
sentimentos; nas que se narran feitos e experiencias, reais ou
imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
xerais, coñecidos ou do seu interese.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional como
para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se
lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no
estranxeiro).
SLEB3.7. Entende información específica importante en
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta
(glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente
estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes,
vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre
temas relativos a materias educativas ou asuntos
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal e participa en foros,
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións e
sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, feitos relacionados
co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas ou
feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes e
xustificando brevemente as súas opinións sobre eles.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB4.2.

X

X

Completa

un

cuestionario

detallado con
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1ª
avaliación

2ª
avaliación

3ª
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai
información persoal, educativa ou laboral (nivel de estudos,
materias que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade
específica, como solicitar unha bolsa.
SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios
breves, en calquera soporte, nos que solicita e transmite
información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos
que lle resultan importantes, respectando as convencións e
as normas de cortesía, tamén nas redes socias.

X

X

X

X

X

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais,
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información,
solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra
xestión sinxela, respectando as convencións formais e as
normas de cortesía usuais neste tipo de textos, cunha
presentación limpa e ordenada do texto.
SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes
expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa estrutura
básica e particularidades sintáctico-discursivas elementais,
nos que dá información esencial sobre un tema educativo,
ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente
situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando
de maneira sinxela os motivos de certas accións.
SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no
oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia
comunicativa patróns de ritmo, entoación e acentuación de
palabras e frases.

Bloque 5:
Coñecemen
to da
lingua, e
consciencia
intercultur
al e
plurilingüe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de
produción de textos e de hipóteses de significados tomando
en consideración os coñecementos e as experiencias noutras
linguas.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas,
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na
tarefa ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula
(pedir ou dar información, organizar unha tarefa,
etc.),
utilizando adecuadamente as estruturas sintácticodiscursivas e o léxico necesarios, propios do seu
nivel
escolar, suficientes para comunicar con eficacia.

X

X

X

X

X

X

X

X

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e
escritas básicas propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e
amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que
poidan existir, adecuando a súa produción ás convencións
sociolingüísticas da lingua meta.
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Importante:

Algúns estándares en Lingua Estranxeira son xerais. Algúns trabállanse en todas (ou case) as unidades
polo que o alumnado vai mellorando progresivamente segundo avanza o curso. O avance do alumnado
medirase en cada avaliación na proba final.
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NON HAI LIBRO DE TEXTO / 2º Bacharelato / 1º
Idioma

B. Grao mínimo de consecución para superar a materia.
Se partimos de que os estándares de aprendizaxe avaliables son o referente para a
avaliación final, o alumno debe telos adquiridos ao terminar o curso.
De todos xeitos, para informar durante o curso do proceso de aprendizaxe, analizarase
o progreso e adquisición das aprendizaxes dos alumnos en cada avaliación.
Para as rúbricas, podería empregarse a seguinte escala (onde o 2 consideraríase o grao mínimo
de consecución):
Escala de
valoración
4

Indicador de logro o criterio de cualificación
Excelente

Moi ben

3

Avanzado

Ben

2

Acadado

Regular

1

En vías de consecución

Mal
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Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe o grao mínimo de consecución
para superar a materia de 2º de Bacharelato:

Bloque 1.
Comprensi
ón de
textos

Estándares
de
aprendizaxe

Grao mínimo de consecución para superar a materia
2º de Bacharelato

SLEB1.1.

Nas actividades de aula, fai esforzos no seu proceso de comprensión, tratando de axustalo ás
necesidades da tarefa e de melloralo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue
(palabra, frase, resposta, etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece
mediante os propios coñecementos e as experiencias doutras linguas.

SLEB1.2.

Capta algúns dos puntos principais e suficientes detalles salientables de mensaxes gravadas
ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra
información, mesmo de tipo técnico, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir
confirmación.

SLEB1.3.

Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, o esencial da
información relevante e detalles suficientes sobre asuntos prácticos relativos a actividades
educativas ou ocupacionais de carácter habitual e predicible (datos persoais, formación,
gustos, intereses e expectativas ou futuro), sempre que poida pedir que se lle repita ou
reformule, aclare ou elabore algo do que se dixo.

SLEB1.4.

confirmación dalgúns detalles.

orais
SLEB1.5.

Comprende con certas dificultades, nunha conversa informal e sinxela na que participa, o
esencial de explicacións ou xustificacións básicas de puntos de vista e opinións, sobre
diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira
clara, 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 os temas de actualidade,
se a persoa interlocutora está disposta repetir ou reformular o dito.

SLEB1.6.

Identifica, sempre con apoio visual, a pesar dalgunha dificultade, as ideas principais e parte
da información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara
sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional,
e algúns dos aspectos máis significativos de noticias de televisión claramente articuladas, así
como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados
con claridade, nunha variedade estándar da lingua e cando as imaxes faciliten a
comprensión.

SLEB2.1.

Participa suficientemente en intercambios comunicativos na aula,tratando de utilizar a
maioría das veces a lingua estranxeira, producindo mensaxes suficientemente adecuadas ás
situacións de comunicación reais ou simuladas, e colaborando para entender e facerse
entender.

SLEB2.2.

Fai presentacións breves, con certa fluidez a pesar dalgunha pausa, suficientemente
estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre aspectos concretos de temas
educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira
bastante coherente, tratando de explicaras ideas principais brevemente e con claridade, e
respondendo suficientemente a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a
velocidade lenta ou media.

Bloque 2.
Produción
de textos
orais

Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (bancos,
tendas, hoteis, restaurante, transporte e centros docentes), ou menos habituais pero
referidas a necesidades inmediatas en situacións de comunicación comúns se pide

Participa suficientemente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros

SLEB2.3.

SLEB2.4.

medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que trata de intercambiar
información e expresarse e xustificar brevemente opinións e puntos de vista; narra e
describe de forma suficiente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou
inventados; trata de formular hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións
con suficiente detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe suficientemente aspectos
concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os
temas de actualidade.
Desenvólvese suficientemente e utiliza, a pesar de certas dificultades, estratexias de
comunicación lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, en situacións cotiás e
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por
motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras,
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Estándares
de
aprendizaxe

Grao mínimo de consecución para superar a materia
2º de Bacharelato
estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe tentar solicitar atención,
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de
maneira sinxela pero suficientemente correcta e adecuada ao contexto.

Bloque 3.
Comprensi
ón de
textos
escritos

SLEB2.5.

Esforzase por tomar parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter
educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando
información pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a
problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e
razoando e explicando brevemente e de maneira suficiente as súas accións, as súas opinións
e os seus plans.

SLEB3.1.

Localiza aunque con bastante dificultade información específica suficiente de carácter
concreto en textos xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, ben
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas
significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos
de carácter claramente argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida
reler as seccións difíciles.

SLEB3.2.

Entende suficientemente o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de
anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo claramente
estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional
(organización de grupos de traballo, información sobre actividades de formación
específicas, etc.).

SLEB3.3.

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

SLEB3.4.

Identifica suficientemente en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter
dos personaxes e as súas relacións, e as características do lugar e o tempo en que se
desenvolven.

SLEB3.5.

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

SLEB3.6.

Entende, co apoio de dicionario, o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de
carácter formal, oficial ou institucional como para poder tratar de reaccionar en
consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no
estranxeiro).

SLEB3.7.

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

SLEB4.1.

Bloque 4.
Produción
de textos
escritos

SLEB4.2.

SLEB4.3.

Co apoio de dicionarios, escribe correspondencia persoal e participa suficientemente en
foros, blogs e chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra, de xeito
suficiente, feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas
ou feitos imaxinarios, e intercambia algunha información e ideas sobre temas concretos de
forma sucinta.
Completa suficientemente un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou
laboral (nivel de estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade
específica, como solicitar unha bolsa. Pode necesitar o apoio de dicionario.
Escribe con certas dificultades notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves
comprensibles, en calquera soporte, nos que solicita e transmite información e opinións
sinxelas e nos que trata de resaltar os aspectos que lle resultan importantes, respectando as
convencións e as normas de cortesía, tamén nas redes socias.
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Bloque 5:
Coñecement
o da lingua, e
consciencia
intercultural
e plurilingüe

Estándares
de
aprendizaxe

Grao mínimo de consecución para superar a materia
2º de Bacharelato

SLEB4.4.

Escribe correspondencia formal moi básica, con certas dificultades e con material de apoio,
dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente
destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou
outra xestión sinxela, tratando de respectar as convencións formais e as normas de cortesía
usuais neste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto.

SLEB4.5.

Escribe, tratando de seguir un formato convencional, con certas dificultades, informes
expositivos moi breves e moi sinxelos, atendendo á súa estrutura básica e particularidades
sintáctico-discursivas elementais, nos que trata de dar información esencial sobre un tema
educativo, ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas,
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia lineal, e explicando de
maneira moi sinxela os motivos de certas accións.

SLEB5.1.

Esforzase por producir léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utilizar con eficacia
comunicativa patróns de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

SLEB5.2.

Utiliza suficientemente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito, e amosa suficiente respecto e
interese polas diferenzas culturais que poidan existir, adecuando a súa produción ás
convencións sociolingüísticas da lingua meta.

SLEB5.3.

Nas actividades de aula, trata de explicar o proceso de produción de textos e de hipóteses de
significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas.

SLEB5.4.

Participa suficientemente en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos,
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas
e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ouculturais, e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

SLEB5.5.

Comprende e comunica suficientemente o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións
de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información, organizar unha tarefa, etc.),
utilizando suficientemente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios
do seu nivel escolar, suficientes para comunicar con eficacia.
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C. Procedementos e instrumentos de avaliación.
Na seguinte táboa, indícanse por cada estándar de aprendizaxe os procedementos e
instrumentos de avaliación para 2º de Bacharelato:

Bloque 1.
Compren
sión de
textos

Estándares
de
aprendizaxe

Procedementos

Instrumentos de
avaliación.

SLEB1.1.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB1.2.

Observación sistemática.
Proba específica.
Actividades de CO. Cuestionarios.

Escala de observación.
Ficha de actividades.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.3.

Intercambios orais. Debate.
Proxectos.
Proba específica.

SLEB1.4.

Proba específica.

orais

Bloque 2.
Produción

Observación sistemática.
Intercambios orais.

Escala de observación.
Obxectivas.
Ficha de actividades.
Rúbrica para probas orais.
Escala de observación.
Obxectivas.
Ficha de actividades.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.5.

Intercambios orais.
Observación sistemática.
Intercambios orais.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB1.6.

Observación sistemática.
Intercambios orais.
Actividades de CO.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB2.1.

Observación sistemática.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proxectos.

Escala de observación.
Obxectivas.

SLEB2.2.

de

Observación sistemática.
Exposición oral.
Análise de producións do

Escala de observación.
Obxectivas.

alumnado.

Rúbrica para probas orais.

Gravacións.

textos
orais
SLEB2.3.

Observación sistemática.
Exposición oral.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Intercambios orais.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB2.4.

Intercambios orais.

Escala de observación.
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Estándares
de
aprendizaxe

sión de
textos
escritos

Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB3.1.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.

Ficha de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.2.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.

Ficha de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.3.

Actividades de CE.
Probas específicas.
Cuestionarios.

Ficha de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

Actividades de CE.
Probas específicas.

Ficha de actividades.
Obxectivas.

Cuestionarios.

Pechados.

Actividades de CE.
Proxectos.

Ficha de actividades.

SLEB3.4.

SLEB3.5.

Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.6.

Ficha de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

SLEB3.7.

Actividades de CE.
Proxectos. Cuestionarios.
Probas específicas.
Investigación en Internet.

Ficha de actividades.
Obxectivas.
Pechados.

Análise de producións.
Probas específicas.
Proxectos.

Caderno.
Ficha de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

Bloque 4:

escritos

Probas específicas.
Cuestionarios.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

Actividades de CE.
Proxectos.
Probas específicas.
Cuestionarios.

SLEB4.1.

Produción
de
textos

Instrumentos de
avaliación.

Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica.
Intercambios orais.
Análise de producións do
alumnado.
Gravacións. Proba específica.

SLEB2.5.

Bloque 3.
Compren

Procedementos

SLEB4.2.

SLEB4.3.

Cuestionarios.

Caderno.
Ficha de actividades.

Análise de producións.

Abertas. Pechados.

Probas específicas.

Rúbrica para produción
escrita.

Análise de producións.

Caderno.
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aprendizaxe

Procedementos

Probas específicas.
Proxectos.

Coñecemento
da lingua e
consciencia
intercultural
e pluriling üe

Ficha de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

Análise de producións.
Probas específicas.

Caderno.
Ficha de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

SLEB4.5.

Análise de producións.
Proxectos. Presentacións.
Probas específicas.

Caderno.
Ficha de actividades.
Abertas.
Rúbrica para produción
escrita.

SLEB5.1.

Observación sistemática.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB5.2.

Observación sistemática.
Proba específica.

Escala de observación.
Obxectivas.
Rúbrica para probas orais.

SLEB5.3.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB5.4.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB5.5.

Observación sistemática.

Escala de observación.

SLEB4.4.

Bloque 5:

Instrumentos de
avaliación.

58

2 - Concrecións metodolóxicas que require a materia.
O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no
alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta capacidade
para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, considerar a lingua
como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente
sábese. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a aprendizaxe, o ensino e a
avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se materializan conxuntamente todos os
aspectos que nunha análise máis teórica da lingua adoitan tratarse por separado e como
compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á acción desatenda en ningún momento a
análise, o estudo e a práctica das distintas competencias que capacitarán ao alumnado para
construír e decodificar textos, non debe esquecerse que son as actividades de comprensión e
produción de devanditos textos, en determinados contextos, o que constitúe a acción
comunicativa lingüística real. Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua
que responda eficazmente ao reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión
sobre a lingua como o seu estudo e a súa práctica derívense do que o texto oral ou escrito demande
en cada caso, e que tanto o traballo realizado no aula como na aprendizaxe autónoma teñan como
referencia os textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de
maneira que as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e
motivadoras, teñan sempre como característica común a contribución á consecución dos
obxectivos específicos que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto
de actividades lingüísticas na etapa respectiva.
O Departamento de Francés incorpora a avaliación actual da didáctica das linguas estranxeiras.
Os métodos recollen as instrucións e progresións do MARCO EUROPEO COMÚN DE
REFERENCIA PARA AS LINGUAS (MECR) e a normativa oficial fixada para o ensino da 1ª e 2ª
lingua estranxeira na ESO e no Bacharelato.
O Departamento dálle unha importancia primordial á adquisición e ao desenvolvemento das
competencias clave que se incorporan ao currículo da Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato,
así como aos cinco bloques en que se agrupan os contidos para a aprendizaxe da lingua
estranxeira:
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Bloque 1. Comprensión de textos orais.
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción.
Bloque 5. Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe.
Desenvolve a capacidade de interactuar nas situacións das habilidades do uso oral da lingua:
escoitar, falar, conversar, así como as habilidades ler e escribir, e potencia tanto as destrezas
produtivas coma as receptivas, dando á comprensión un lugar relevante (escoitar e comprender,
ler e comprender).
Divídese a lingua, como é habitual, en progresións nas 4 competencias:
•

a comprensión oral e escrita,

•

a expresión oral e escrita,

pero incorporase desde o comezo o cruzamento destas competencias á vez que se mantén o
seu carácter específico, deixando así ao profesor a elección de insistir máis ou menos nunha
competencia determinada. Esta característica vencéllao á competencia en comunicación
lingüística.
Dáselle prioridade á comprensión oral e escrita en relación coa expresión, sobre todo no inicio
da aprendizaxe, para crear unha bagaxe importante de coñecementos pasivos na lingua oral e na
lingua escrita que facilita un avance máis rápido.
Xunto coa competencia en comunicación lingüística, en 1º de ESO, desenvólvese a competencia
para aprender a aprender, con habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar
aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo.
En 2º de ESO, a expresión oral comeza a ocupar un papel cada vez máis importante a medida
que aumenta a bagaxe dos alumnos.
En 3º de ESO, se segue a traballar a comprensión oral e escrita, para consolidar un conxunto
importante de coñecementos pasivos que permita aos alumnos comprender, tanto oralmente
coma por escrito, textos cada vez máis interesantes. Porén, en 3º e 4º será prioritaria a
expresión oral, á vez que se inicia unha práctica sistemática da expresión escrita.
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En 4º ESO, consolídanse un conxunto importante de coñecementos pasivos que permita aos
alumnos comprender, tanto oralmente coma por escrito, textos cada vez máis interesantes no
tocante á expresión oral, que xa era unha prioridade no nivel 3 e á expresión escrita. Estas
convértense en eixes prioritarios do nivel 4 en que se procede de forma máis sistemática ao
desenvolvemento dunha expresión escrita máis elaborada e consciente.
Algúns dos principios metodolóxicos que guiarán a presente programación didáctica:
✓ Uso do francés como lingua de comunicación na aula.
✓ Realización de actividades variadas nas que se practiquen tanto aspectos orais
como escritos.
✓ Orientarase ao alumnado cara:
o Actividades de verdadeiro e falso e xustificación con frases do texto.
o Xustificación das respostas con elementos do texto, reformulando parcialmente
devanditos elementos.
o Léxico. Realizaranse actividades para ampliar o léxico, de modo que sexan capaces
de atopar sinónimos e antónimos a palabras propostas.
o A lectura e comprensión de textos.
o A gramática. Realizaranse actividades para resolver tarefas de gramática.
o Expresión escrita. Traballaranse estratexias para mellorar a expresión escrita.
Canto máis elevado sexa o curso, toma unha especial importancia o debate sobre os temas
presentados. Ao tratarse de temas próximos e de actualidade.
Propiciaranse metodoloxías de traballo no aula en equipos mixtos, toma de decisións compartida,
espazos de reflexión e a actitude positiva cara á asunción dos consensos.
Utilízase a aprendizaxe por «tarefas» (ABP) para integrar e sintetizar as diversas competencias,
en relación cunhas actitudes e uns valores como a cooperación, e no marco dunha aproximación
comunicativa. A realización destas tarefas é un momento ideal para desenvolver a expresión libre
oral en situación de interactividade real.
Desenvólvense aquí dúas competencias: competencia para aprender a aprender, ter conciencia
das propias capacidades e ser quen de cooperar, ademais da competencia social: coñecerse e
valorarse, expresar as propias ideas e escoitar as alleas.
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Téñense previstos uns exercicios de reflexión colectiva e individual sobre os diversos niveis de
funcionamento da lingua estranxeira, sobre a gramática, o paso da lingua escrita á oral, etc., e
invítase á comparación co funcionamento das linguas que os alumnos coñecen.
Igualmente, aquí se contempla a competencia en comunicación lingüística, e este punto incide
especialmente no estudo dos elementos constitutivos da lingua, o seu funcionamento e relación.
Insístese na aprendizaxe en espirais sucesivas. A integración dos coñecementos en espirais
regulares (sínteses sucesivas de lección en lección e sínteses de sínteses) permite unha mellora
rápida e segura da aprendizaxe.
O alumnado entra nun proceso de pensamento lóxico, de dedución-indución, moi relacionado coa
competencia matemática, para a obtención de datos e solución de problemas. Segundo vai
subindo de nivel, o alumnado é máis consciente desta mellora. Especialmente, en 3º e 4º e
Bacharelato, a conciencia deste proceso en concreto aumento xa que se alternan momentos de
revisión global con momentos de novas aprendizaxes que se integran con naturalidade no
conxunto anterior.
Faise ver ao alumno que progresa rapidamente poñéndoo enfronte duns bilans regulares e
unhas auto-avaliacións en todas as competencias. Especialmente -no nivel 1,- dáse desde o
comezo unhas bases esenciais para que o alumno sexa autónomo o antes posible desde o punto
de vista da comprensión escrita e fixe moi pronto o paso do escrito ao oral para que
aproveite tamén oralmente o que aprende lendo. A lectura en voz alta baixo todas as súas formas
é pois un exercicio clave desde o comezo.
Neste caso desenvólvese a competencia de aprender a aprender, á vez que a autonomía e iniciativa
persoal. Foméntanse as habilidades para obter información, a proposta de metas, a perseveranza,
a autocrítica, a aprendizaxe partindo do recoñecemento do erro.
En particular, en 2º da ESO proporciónase aos alumnos unhas estratexias de lectura en silencio
para que prosigan o seu camiño cara á autonomía dende o punto de vista da comprensión escrita.
Numerosos exercicios de lectura en voz alta aseguran o paso do escrito ao oral para que sexa
rendible tamén oralmente o que aprende en lingua escrita e o paso inverso do oral ao escrito.
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En 3º e 4º da ESO proporciónase aos alumnos estratexias de lectura en silencio e de lectura en
voz alta. Numerosos exercicios de escoita e de lectura simultánea ou de lectura en voz alta
aseguran o paso da lingua escrita á lingua oral e da lingua oral á lingua escrita para que o alumno
aproveite oralmente o que aprende lendo e viceversa.
Tamén se empregarán probas anteriores e similares ás das ABAU e ás certificacións oficiais
estruturadas de acordo as catro destrezas, tanto das Escolas Oficiais de Idiomas como do DELF
Scolaire/Junior para a preparación do alumnado ás probas no marco do Convenio entre a
Consellería de Educación , Universidade e Formación Profesional e a Embaixada
de Francia.

O Departamento ten en conta igualmente a evolución da Internet, o uso xa habitual
do correo electrónico e da ensinanza a distancia (E-learning) aplicada

á

ensinanza das linguas estranxeiras, que dan ao alumno unhas posibilidades de
autoaprendizaxe individual, oral e escrita (en varios niveis) e unha capacidade
ilimitada de consulta.
A utilización das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) fan que o alumno desenvolva
habilidades para obter información que transformará despois en coñecemento e comunicación:
tratamento da información e competencia dixital.
Tamén se experimentará co Mobile-learning e uso de dispositivos móbiles na aula para fins
pedagóxicas, especialmente nos proxectos.
Faremos uso ao longo do curso das ferramnetas institucionais: Aula Virtual, webex, Edmodo ou
outras cando o criterio pedagóxico así o considere. Non só nos escenarios de semi-presencialidade
ou virtual, senón tamén no presencial, para que o alumnado non note o paso dun tipo de docencia
ao outro e sexa esta o más fluída posible.
En función dos cambios xeracionais actuais e da necesidade de esixir seriedade e calidade aos
estudantes de secundaria (gusto polo esforzo, constancia, observación, concentración, etc.), o
departamento propón de traballar de forma específica sobre os valores individuais e sociais
(igualdade, ética, cooperación, protección da natureza e outros), a través da elección dos textos e
da metodoloxía.
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Poténcianse aquí varias competencias referidas tanto a valores sociais (competencia no
coñecemento e a interacción co mundo físico, competencia social e cidadá, competencia cultural
e artística), coma a valores individuais (aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal).
O Departamento segue a tendencia xeral na didáctica das linguas estranxeiras, é dicir a de unha
maior flexibilidade metodolóxica co obxectivo de conseguir un ensino máis comunicativo, tanto
oral como escrita, e un ensino funcional e centrado no alumno, tal e como preconizan as teorías
cognitivas e constructivistas da aprendizaxe.
Tratamento Integrado das Linguas / TIL:
A LOMCE (e despois tamén o Decreto 86/2015) marca o TIL como principio metodolóxico.
Neste sentido, o Departamento ten previsto levar actividades en todos os cursos. Por exemplo,
nos proxectos e nas actividades para o Festival en français, entre outras.
Aprendizaxe baseada en Proxectos / ABP:
En canto ao uso de metodoloxías activas, o Departamento de Francés procurará levar a cabo
proxectos en todos os niveis “para avaliar ao alumnado de acordo co seus desempeños na
resolución de problemas que simulen contextos reais”.
Flipped Learning:
Esta metodoloxía, que propón darlle á volta á clase, facendo o alumnado o traballo na casa e
utilizando as clases para resolver as dúbidas, será empregada en xeral en tódolos niveis, sobre
todo a partires de 3º da ESO e terá unha importancia manifesta debido á situación actual de
pandemia. Será utilizada durante as clases presenciais para, se for o caso debido á emerxencia
sanitaria, habituar ao alumnado en posibles escenarios de semi-presencialidade e docencia
online.
O Departamento tamén procurará fomentar a creatividade, a cooperación, o traballo
colaborativo e a metodoloxía lúdica na aula, sempre tendo en conta as novas características
da aula e a separación entre mesas para manter o distanciamento social.
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13 - Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.
Na ESO, utilizarase un libro de texto como base fundamental de traballo na aula, pero facendo
fincapé nos temas que lles interesan a estes alumnos, así como todo tipo de material: audio, vídeo,
fotos, carteis, debuxos ou outras fontes similares. En todo caso os materiais estarán ó servizo das
nosas propostas didácticas.
En Bacharelato, o libro de texto non resulta ser a ferramenta pedagóxica axeitada tendo maior
relevancia o enfoque por proxectos, o emprego de materiais específicos e a preparación de probas
de certificación de nivel.
Nas horas asignadas ó Afondamento en 2º ESO e 1º e 2º de Bacharelato, os materiais e recursos
didácticos que se van utilizar son similares.
Dada a importancia das competencias de aprender a aprender e de resolución de problemas no
ensino das linguas estranxeiras todos estes materiais ofrecen exercicios concretos, que,
convenientemente secuenciados, esperamos promovan a realización de actividades que dean
lugar de forma progresiva á adquisición das competencias necesarias para o dominio da lingua.
Ademais dos materiais que aportarán o profesorado (textos, exercicios de repaso, fichas,
artículos de revistas, páxinas web, documentos auténticos, películas en versión orixinal...),
utilizaranse os seguintes manuais de referencia:
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FRANCÉS –Segunda lingua estranxeira

2º ESO

Léa et compagnie 2
Libro de Texto

Secuenciación

- Edit. Santillana

Libro do alumno.
Caderno de actividades.
Primeira avaliación: Unités 0 - 1 - 2
Segunda avaliación: Unités 3 - 4 - 5
Terceira avaliación: Unités 6 - 7 - 8
4º
ESO
Léa et compagnie 4

Libro de Texto

Secuenciación

- Edit. Santillana

Libro do alumno.
Caderno de actividades.
Primeira avaliación: Unités 0 - 1 - 2
Segunda avaliación: Unités 3 - 4 - 5
Terceira avaliación: Unités 6 - 7 - 8
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2º Bach sen libro de texto
- Grammaire progressive du Français. Clé International/ ou similar.
- Textos das PAU/ABAU de anteriores convocatorias e de examen de entra
da a universidade de outros países.
- Probas tipo DELF junior e outras certificacións.
Materiais

- Artigos auténticos extraídos da prensa francesa e adaptados ao nivel,
textos, vídeos e audios de fontes diversas. Proporcionados polo profesor.
- Material auténtico extraído de Internet. Proporcionado polo profesor.
- Material elaborado polo profesor.
- Dicionario bilingüe Español-Galego-Francés// Francés-Español-Galego
En cada avaliación abordaranse unha serie de temas nos que se traballarán

Secuenciación

conxuntamente os 4 ámbitos ou bloques. Do mesmo xeito, potenciaranse de
forma simultánea as 4 destrezas.
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Para tódolos cursos da ESO, merece destacar a utilidade do Cahier Personnel. Pretende ante
todo ser o soporte de todas as producións escritas máis ou menos libres, artísticas mesmo, que
todo alumno deberá realizar ao longo do curso. O alumno, desde as primeiras páxinas, está
invitado a personalizalo identificándose, escribindo o seu horario, describindo a súa clase, etc.
Por tanto, o Cahier Personnel cumpre todas as funcións que o Marco Europeo Común de
Referencia atribúe ao Portfolio, cuxo papel é de suma importancia no proceso de ensinanzaaprendizaxe dunha lingua estranxeira.
Ademais do manual, en tódolos cursos, elaboraranse unidades didácticas para suplir carencias
e dificultades que se poidan atopar ao longo do curso, especialmente para:
-

alumnado que precise reforzo,

-

os alumnos que nunca estudase francés en cursos previos.

Este material colle unha dimensión máis ampla coa estratexia de revisión dos
contidos mínimos esenciais do curso pasado que non se puideron dar por mor da
COVID-19 e que iranse introducindo en sucesivas espirais tal e como se indicou na
addenda.
Sempre que fose posible, o alumnado de tódolos grupos irán á aula de audiovisuais e á Biblioteca
para consultar textos, buscar recursos, entrar en Internet á pescuda de información en francés
sobre distintos temas propostos polo profesorado, cartearse con estudantes francófonos de todo
o mundo, escribir e-mail en francés, etc., todo isto para que se motiven e atopen una utilidade
inmediata ó estudio dunha lingua estranxeira.

Nas reunións de departamento, decidiranse os títulos dos libros de lectura e cando sería máis
oportuno integralos.
Ademais dos libros de texto utilizaremos en clase materiais audiovisuais que inclúen gravacións
en situacións reais e exercicios de sistematización de contidos gramaticais, vídeos e DVD de
películas francesas e francófonas. Se farán traducións directas e inversas de frases, así coma
lectura dalgunha revista francesa e libros de lectura correspondente a cada nivel.
Cremos conveniente engadir que o noso principal obxectivo é fomentar a participación do
alumnado, mediante clases o máis dinámicas posibles, para que se sinta motivado a participar,
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facilitando así a consecución do fin primordial: a comprensión e expresión oral e escrita da lingua
francesa. Na consecución deste obxectivo primordial terá un papel significativo oo emprego das
TICs e as ferramentas metodolóxicas que aportan para o emprego didáctico dentro da aula e que
o profesorado considere oportuno en tódolos cursos.
En canto ao alumnado de Bacharelato, ampliará esa capacidade para comunicarse, consolidando
as aprendizaxes e habilidades xa adquiridas na etapa anterior da ESO e desenvolvendo outras
máis específicas, acordes coa súa idade, formación e interese. Teranse en conta textos
informativos, periodísticos ou literarios que fomenten a súa autonomía na aprendizaxe.
En canto a dicionarios, manexaranse dicionarios bilingües e só en francés, tanto impresos en papel
como en formato informático segundo proceda no nivel e os medios dispoñibles (Cds, na rede ou
apps).
Ademais, sempre que sexa pedagoxicamente oportuno, farase uso de dispositivos móbiles na aula,
tanto dos que se atopen dispoñibles nas aulas como dos que aporten o alumnado.
Na clases, empregarase o libro dixital e a conexión a internet para as actividades da aula polo que
resultará imprescindible contar con ordenador para o docente conectado a internet, altofalantes e
retroproxector ou encerado dixital.
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14 - Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
A avaliación é un eixe do currículo proposto pola LOMCE, como se desprende da
propia tipificación dos contidos: cada un dos bloques de contidos comprende, para
cada conxunto de actividades, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe
avaliables entre os que existe unha relación non unívoca debido á especial natureza da
actividade lingüística; isto supón que, para avaliar o grado de adquisición das
diversas competencias necesarias para levar a cabo as accións recolleitas en cada un
dos estándares de aprendizaxe, haberán de aplicarse todos e cada un dos criterios de
avaliación descritos para a actividade correspondente; á súa vez, dos estándares de
aprendizaxe haberán de derivarse os correspondentes contidos competenciais
(estratéxicos, socioculturais e sociolingüísticos, funcionais, sintáctico-discursivos,
léxicos, fonético-fonolóxicos, e ortográficos) cuxo grado de consecución avaliarase
aplicando os criterios respectivos.
A LOMCE (artigo 2) define os estándares de aprendizaxe avaliables como concrecións
dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e
concretan mediante accións o que o alumno debe saber e saber facer en cada materia.
Deben permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables,
medibles e avaliables xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas
e comparables.
Como se ven facendo cada curso, se procurará presentar na aula e facilitar ó alumnado
unha ficha co grado mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe e dos
contidos sintácticos discursivos do Decreto correspondente (LOMCE) ao final de curso
coa antelación que se considere oportuna. Ditos contidos poderán ser modificados en
reunión de departamento de acordo ó desenrolo da programación. Serán de
aplicación tamén na proba da convocatoria extraordinaria.
a. Criterios sobre a avaliación do alumnado.
O departamento acóllese aos criterios sobre avaliación indicados na normativa
vixente para a Segunda lingua estranxeira
A

diversidade

de

posibles

niveis

iniciais

aconsella

remitir

a

avaliación

fundamentalmente ao grao de avance que se conseguiu dende a situación de partida
de cada un dos alumnos. Neste sentido, os criterios de avaliación dunha lingua
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estranxeira deben utilizarse como referente tanto para a determinación do punto de
partida coma para a do nivel final e, en función diso, do grao de avance experimentado
por cada un dos alumnos.
Para tódalas materias e cursos asignados ó Departamento de Francés, á hora
de avaliar óalumnado cómpre ter en conta varios factores:
a. A súa capacidade de comprensión.
b. A súa capacidade de expresión.
c. A súa actitude e comportamento na clase.
d. A súa participación na clase individualmente e nos traballos do grupo.
e. A organización do seu traballo individual.
f. A súa interese, motivación e capacidade de traballo.
g. A recuperación naqueles alumnos de rendemento insatisfactorio,
capacidade insuficiente e motivación baixa.
O alumnado que participe nas actividades complementarias e extraescolares programadas polo
Departamento e aprobadas polo Consello Escolar deberán realizar as tarefas que se lle
encomenden cun bo aproveitamento e repercutirán na nota final da materia.
A avaliación será continua e formativa. Haberá tres avaliacións, a última das cales
constituirá a avaliación final.
En principio, aprobando unha avaliación posterior, enténdese que a anterior quedou
superada polo que non se precisan recuperacións das avaliacións anteriores.

b. Criterios sobre a cualificación e promoción do alumnado.
Para a cualificación, en francés, xa dixemos que tiñamos en conta as catro destrezas básicas:
comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita.
O curso componse de 3 avaliacións. Para poder aprobar o curso será necesario aprobar as
3 avaliacións. Para poder aprobar unha avaliación será necesario obter un mínimo de 5
puntos. A última avaliación terá que ter sempre un mínimo de 5 puntos.
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En todos os cursos da ESO haberá como mínimo 2 probas por trimestre, tal como se
informa ao alumnado.
En todos os cursos de Bacharelato haberá 1 proba por trimestre.

AVALIACIÓN CONTINUA
Ao longo de cada avaliación realizaranse distintas probas/actividades orais e escritas
en relación aos contidos traballados. Realizarase unha avaliación das aprendizaxes
ao final de cada unidade traballada mediante o uso de probas obxectivas, entrega de
traballos, realización de exercicios, exposicións orais, lecturas en voz alta,
dramatizacións, audicións, etc.
Como a avaliación é continua en tódolos niveis, non haberá sistema de
recuperación.
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
EXAMES/PROBAS ORAIS E ESCRITAS: Faranse distintas probas en cada avaliación
e serán similares ás feitas na aula. Nelas o alumnado terá que amosar as súas
destrezas na expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión
escrita. Tamén haberá exames ou probas sobre contidos gramaticais ou de
vocabulario. Os exames serán o máis parecidos posibles cando examinemos
diferentes grupos dun mesmo curso.
CONTROIS: Haberá controis orais ou escritos, que poderán ser sen previo aviso.
Estes controis faranse cunha periodicidade que poderá variar segundo o ritmo do
curso. Preténdese deste xeito intentar que o alumnado sexa consciente do
importante que éo seu avance progresivo e leve a materia ó día.
CADERNO DE AULA (EN PAPEL/DIXITAL): O alumnado terá que desenvolver unhas
veces na aula, outras fóra da mesma, actividades de expresión/comprensión oral/escrita,
en papel ou dixitalmente, que poden ser redaccións, responder a preguntas de
comprensión,tests, exercicios específicos, etc.
LIBRO DE LECTURA: para comprobar se o alumnado leu o libro de lectura,
poderemos engadir unha ou dúas preguntas nalgún exame, pedirlles que entreguen un
traballo, facer unha proba escrita ou unha comprobación a través dunha lista de cotexo.
Cando olibro de lectura é unha obra de teatro parte da lectura realizarase na aula e o
instrumento de avaliación será a posta en escena.
DIARIO DE CLASE: Observación do traballo diario do alumnado e recollida de datos por
partedo profesorado. Para eliminar a subxectividade deste instrumento de avaliación,
utilizarase unha rúbrica.
CAHIER PERSONNEL: Na ESO, pedirase que se manteña adecuadamente o “cahier
personnel” nos que se recollera ordenadamente o seguinte: o resumo dos contidos
traballados e das actividades orais realizadas, os exercicios escritos, así como todo o
material complementario que se vaia entregando, debidamente completado e corrixido.
Este “cahier” será visado polo profesor e terase en conta que estea completo, claro,
ordenado e limpo.
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MODELO de RÚBRICA OBSERVACIÓN DIARIA
(Pode adaptarse segundo as características do grupo ou nivel).
RESPECTO

NON ADQUIRIDO
materiale/ounono

EN VÍAS de ADQUISICIÓN
Amiúdofáltalleomaterial e/ou
nonoconserva enboas

ADQUIRIDO
Casesempretennasúa mesa o
material axeitadodesdeoprincipioda

AVANZADO
Tennasúamesaomaterial axeitadodesdeo

Oseutraballoestá incompleto

Fai otraballopropostoperotardaen
poñerse.Normalmentesegueas

Empezaafacer otraballopropostodesdeo
primeiromomento.Amosainteresee

MATERIAL
Traballoinexistenteo
moi incompletoecon

presentación(limpeza,marxes,ortografía

TRABALLO
opiniónsouaquendade
palabra.Nonrespectaas

aquendadepalabra.Cóstalle

compañeiros, assúasopiniónsea
quendadepalabra.Casesempre

Respectaaoscompañeiros, assúasopinións
eaquendade palabra. Respectaas
lingua). Respectaoselementos

lingua).Intentarespectaros

normasbásicasdeconvivencia.

Casesempreparticipanaaula,saíndo
aoencerado,preguntandoou

Participaactivamentenaaula, saíndoao
encerado, preguntandooucooperandono

RESPECTO
Participamoipouconaaula.

PARTICIPACIÓN

verbaisenonverbais(xestos,mímica)
Moipoucasvecesempregao
casenuncaofrancésna

INTERACCIÓN

nocoñecementodalinguaintentando
elementoindisociabledapropiaaprendizaxe.
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LISTAS DE COTEXO: Listas de cotexo de verdadeiro ou falso para a avaliación da
comprensión oral e escrita.

RÚBRICAS: Rúbricas de avaliación da comprensión oral, da expresión oral, do traballo diario,
da comprensión escrita, da produción escrita, dos traballos, etc.
DRAMATIZACIÓNS/XOGOS DE SIMULACIÓN: O alumnado dramatizará algún diálogo do
libro de texto ou do de lectura. Ás veces deberán escribir os seus propios textos en grupos e
logo dramatizalos diante do grupo clase. Tamén poderán facerse xogos de simulacións reais
(axencia de viaxes, estación de trens, restaurantes, etc.)
ENTREVISTAS: Para a avaliación da produción oral faranse entrevistas tipo DELF.
EXPOSICIÓNS/PRESENTACIÓNS: O alumnado deberá presentar oralmente e con apoio de
imaxese texto pequenos traballos, ás veces en grupos ás veces individualmente.
Na ESO, pedirase que se manteña adecuadamente o “cahier personnel” nos que se recollera
ordenadamente o seguinte: o resumo dos contidos traballados e das actividades orais
realizadas, os exercicios escritos, así como todo o material complementario que se vaia
entregando, debidamente completado e corrixido. Este “cahier” será visado polo profesor e
terase en conta que estea completo, claro, ordenado e limpo.

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
As materias de Primeira Lingua Estranxeira e Segunda Lingua Estranxeira están
organizadas en CATRO BLOQUES de actividades de lingua:

-

comprensión de textos orais (BLOQUE 1),

-

produción de textos orais (expresión e interacción)(BLOQUE2),

-

comprensión de textos escritos (BLOQUE 3)

-

produción de textos escritos (expresión e interacción) (BLOQUE4).

E un QUINTO BLOQUE (Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e
plurilingüe) que abrangue a competencia comunicativa (lingüística, sociolingüística e
pragmática), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas.
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Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse
o conxunto doscontidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade
lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o grao de adquisición de
cada estándar de aprendizaxe dunhadeterminada actividade de lingua, deberán
aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos para a actividade
correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan.
(DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.)
A nota final das avaliacións corresponderase cas seguintes porcentaxes:
Bloque1+ Bloque5: Comprensión de textos orais, cun peso na cualificación final
do 20%.
Bloque2+ Bloque5: Produción de textos orais, cun peso na cualificación
final do 20%.
Bloque3+ Bloque5: Comprensión de textos escritos, cun peso na
cualificación final do 20%.
Bloque4+ Bloque5: Produción de textos escritos, cun peso na cualificación
final do 20%.
Diario de clase: cun peso na cualificación final do 20%.
Para obter a media final de cada avaliación: primeiro farase a media das notas de
cada bloque elogo, sumaranse as puntuacións obtidas en cada bloque. Para poder
sumar os distintos bloques o alumnado deberá acadar o grao mínimo de
consecución de cada bloque, situado no 50%. O resultado obtido
redondearase á unidade máis baixa (ata 0,6) ou máis alta (a partir de 0,6).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
As probas, exames, exercicios, traballos, a expresión oral, a observación de aula, etc.
cualificaranse cunha nota numérica (sobre 20) ou cunha observación (excellent (18-20),
très bien (16-18), bien (14-16), assez bien (12-14), passable (10-12), mediocre (6-8),
insufissant (0-6).
No caso de detectar que o alumnado está a realizar unha proba ou tarefa de xeito fraudulento
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(emprego de dispositivos multimedia, copiar dun compañeiro, copiar de internet, etc.) o
profesorado procederá a retirarlle a proba ou tarefa e a cualificación será de 0. Non terá
dereito a repetir a proba.
O abandono da materia suporá a avaliación negativa. Se valorará como abandono da
materia:

-

A entrega de xeito reiterado de exames en branco, ou cunha nota de “0”

nalgún bloque.A non realización dun mínimo do 50% dos traballos, deberes ou
tarefas encomendados.

-

Incorrer de modo reiterado en conductas disruptivas na aula de xeito que se

impida o normal desenvolvemento da clase (non traer o material, impedir o
dereito dos compañeiros de atender á clase…).

AVALIACIÓN ORDINARIA
A nota da terceira avaliación coincidirá ca nota da avaliación ordinaria. Dado que a
avaliación é continua deberase aprobar a última avaliación para poder aprobar a
avaliación ordinaria.
O período comprendido entre a avaliación ordinaria e a avaliación extraordinaria dedicarase á
actividades de apoio,reforzo, recuperación, ampliación e titorización.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
O alumnado terá que realizar unha proba na que se examine dos contidos de todos
os bloques non avaliados de xeito positivo na avaliación ordinaria. Cada un destes
bloques valerá un 25%.
O alumnado conservará a nota daqueles bloques avaliados positivamente na avaliación
ordinaria e só terá que examinarse dos bloques avaliados negativamente.
Para poder aprobar a avaliación extraordinaria o alumnado deberá obter o grao
mínimo de consecución de todos os bloques, situado no 50%.
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Dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe dunha lingua moderna e a cantidade e variedade
de actividades nas que terá que participar activamente o alumnado (participación que será diaria
naqueles grupos de número reducido e o máis frecuente posible nos máis numerosos), a técnica
avaliadora que aplicaremos sistematicamente será a observación do traballo realizado cada día.
Empregarase unha rúbrica para a avaliación da actitude.
Na ESO, pedirase que se manteña adecuadamente o “cahier personnel” nos que se recollera
ordenadamente o seguinte: o resumo dos contidos traballados e das actividades orais realizadas,
os exercicios escritos, así como todo o material complementario que se vaia entregando,
debidamente completado e corrixido. Este “cahier” será visado polo profesor e terase en conta que
estea completo, claro, ordenado e limpo.
Tamén se proporán probas obxectivas co fin de o alumnado se obrigue a facer unha
recapitulación dos contidos e a reflexionar sobre eles, como paso previo a súa asimilación.
Consideramos que sen esta reflexión persoal e autónoma, que será máis sistemática e profunda,
non se completará proceso de aprendizaxe.
Estas probas obxectivas serán do mesmo tipo que as actividades realizadas. Especialmente a
partir de 3º e 4º ESO e en Bacharelato, as probas tipo DELF (coas catro destrezas) terán especial
relevancia.
As tarefas e proxectos tamén serán instrumentos tidos en conta na avaliación posto que esta
metodoloxía ten demostrado a súa eficacia pedagóxica. O alumnado de lingua francesa efectuará
as tarefas e proxectos que se lles vaian propoñendo ao longo do curso.
Cada avaliación poderá fixarse un requisito mínimo de lectura e unha tarefa relativa ó libro en
cuestión. O mesmo acontecería con actividades multimedia e audiovisuais.
A aplicación das técnicas avaliadoras descritas máis arriba terá como finalidade constatar se se
producen os feitos seguintes:
Extracción de información global e específica de mensaxes orais procedentes de diversas fontes
e correspondentes a diferentes situacións comunicativas, sobre temas familiares para o alumno
ou relacionados con aspectos socioculturais próximos que non esixan coñecementos
especializados.
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Participación en diferentes situacións de comunicación oral, utilizando as estratexias axeitadas
para iniciar, manter e facer progresar a comunicación, producindo un discurso comprensible e
adaptado ás características da situación e á intención comunicativa.
Extracción de información global e específica de textos escritos de diferentes tipos
(descritivos, narrativos, argumentativos, etc.), procedentes de fontes variadas e adaptados a
cada nivel.
Elaboración de textos atendendo a diferentes intencións comunicativas, respectando as
convencións da comunicación escrita e empregando os elementos que aseguren a cohesión e
coherencia do texto para que sexa facilmente comprensible para o lector.
Interese por comprender e facerse comprender en diferentes situacións de comunicación,
utilizando tódalas estratexias de comunicación e os recursos expresivos para superar as
posibles dificultades de comprensión mutua, aspirando á corrección semántica, fonética e
morfosintáctica.
Identificación e emprego de forma contextualizada dos trazos socioculturais do mundo
francófono para unha mellor comprensión e produción das mensaxes en lingua francesa, e
análise destes trazos para comparalos coa propia cultura.
Evidentemente, o proceso avaliador exercido sobre os alumnos e as súas capacidades servirá
tamén para avaliar a presente programación, que se considera como un proceso en continuo
cambio para adaptarse a tódalas circunstancias que se vaian producindo.
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15 - Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente
Un dos aspectos que os docentes non deben descoidar é a necesidade de avaliar o seu propio
proceso de ensino e a súa práctica docente. Con certa periodicidade, en cada avaliación e cando
menos ao remate do curso, debe levarse a cabo tendo en conta, polo menos, os seguintes aspectos:
-

O axuste da programación docente e, no seu caso, as causas das diferenzas producidas.

-

A consecución d alumnado dos estándares de aprendizaxe e o análise das diferenzas.

-

O grao de satisfacción das familias co proceso de ensino.

Poderían empregarse rúbricas para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na
práctica docente que son:
a) Planificación.
b) Motivación do alumnado.
c) Desenvolvemento da ensinanza.
d) Seguimento e avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe.
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente comprobaranse tamén as seguintes cuestións
valorando o seu grado de consecución nunha rúbrica e achegando propostas de mellora:
Adaptación da programación ás características e necesidades especiais do alumnado.
Adaptación do material ás características e necesidades do alumnado,
realizando traballos individualizados e diferentes tipos de exercicios.
Organización de axudas entre iguais no grupo en función dos diferentes perfís
do alumnado. Fortalecemento dos grupos interactivos.
Establecemento do reparto de contidos e a secuenciación da programación tendo en
conta o acordado no Departamento de Francés.
Posta en práctica dos acordos establecidos entre departamentos para comezar a avaliar
as competencias.
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Análise e marco dentro da programación as competencias clave das materias do
Departamento de Francés.
Definición das competencias concretas mediante as que se avaliará ao alumnado.
Traballo de actividades cércanas ao contexto e intereses do alumnado.
Actividades plurais, amplas, de longo percorrido, que lle fagan pensar ó alumnado, que lles
dea a oportunidade de atopar diferentes recursos, que lles dea opción de normalizar o
traballo.
Promoción da participación, tendo o obxectivo ben marcado. Dáse a oportunidade ó
alumnado de participar na avaliación do resultado do seu traballo, promovendo deste xeito
a súa crítica construtiva.

Organización do tempo de clase: número de alumnado co profesor. Organización do
alumnado: traballo individual, por parellas, en grupo (sinálase cando empregar un ou
outro).

Parte práctica e a partir dela abordar a teoría.
Papel do alumnado e papel do profesor.
Únese a autonomía e a cooperación.
Empréganse as novas tecnoloxías.
Trabállase a expresión oral e os diferentes tipos de textos. Garántese a capacidade
de produción tanto oral como escrita de diferentes tipos de textos.
Emprego de diferentes tipos de probas para realizar a avaliación.
Utilización de diferentes rexistros de observación para realizar a avaliación.
Na sesión de avaliación proporcionar á titora ou titor todos os datos que precisa, para que
poida completar correctamente todos os apartados da acta, concretar a recuperación do
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alumnado, e realizar a posteriori unha mellor interpretación dos resultados do grupo.
Analizaranse os criterios de avaliación por competencias e os tipos de ferramentas.
Traballaranse os indicadores de logros académicos tanto na educación secundaria
obrigatoria coma no bacharelato.
Autoavaliación do alumnado e avaliación do proceso.
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EVALUACIÓN DO PROCESO DE ENSINO e PRÁCTICA DOCENTE
Contesta aos seguintes indicadores con 1 / 2 / 3 / 4 (de menos a mais)

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.
2. Informase dos criterios de avaliación e de cualificación.
3. Cumprimento da programación didáctica.
4. Selecciónanse os contidos en función de cada grupo.
5. Prográmanse actividades segundo os estándares de aprendizaxe.
6. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.
7. Adóptanse estratexias metodolóxicas diversas atendendo á diversidade dos
meus alumnos.
8. As relacións dentro da aula son correctas.
9. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.
13. Utilízanse medios audiovisuais e informáticos.
14. Aplícanse os criterios de cualificación establecidos na programación.
15. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.
16. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado
con NEAE.
17. Coordinación dos profesores do Departamento.
18. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
19. Informase do rendemento escolar e do comportamento do alumnado.
20. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

1 2

3 4

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con
NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
6. Prográmanse actividades segundo os distintos grupos.
7. Combínase o traballo individual e en equipo.
8. Fomento a colaboración entre os alumnos por medio do traballo en grupo.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.
10. Facilítanse estratexias de aprendizaxe.
11. Proponse un plan de traballo antes de cada unidade.
12. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
13. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
14. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos.

1 2

3 4

83

15. Séguese o plan programado para a animación e o fomento da lectura.
16. Corríxense e explícanse os traballos e outras actividades.
17. Coordinación dos profesores do Departamento.
18. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.
19. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.
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16 - Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación
das materias pendentes.
1. O alumnado deberá revisar os seus libros de textos, os seus cadernos de exercicios e os
seus cadernos persoais de clase do ano anterior.
2.

Estes alumno poderán expoñer dúbidas e realizar todas aquelas consultas que estimen

oportunas á Xefa de Departamento, con vistas a un mellor desenvolvemento do seu proceso
de recuperación desta materia, sempre dentro do horario escolar do Centro e sempre que
avisen con anterioridade (os momento de atención serán de preferencia os recreos).
3. Estas alumnas e estes alumnos poderán realizar unha proba única, de carácter
extraordinario ao final do ano académico.
Para que o alumnado con Francés pendente supere a materia deberá ter unha
nota igual ou superior a un 5.
Unha vez realizados e corrixidos os exames, o Xefe do Departamento de Francés, informará
por escrito ao titor correspondente da nota obtida polos alumnos para que este informe ás
súas familias.
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17 - Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato
A data de entrega desta programación didáctica do curso 2021/2022 non consta no IESP Xosé
Neira Vilas alumnado matriculado na materia “Primeira Lingua Estranxeira II” en 2º de
Bacharelato que non cursase a materia “Primeira Lingua Estranxeira I” previamente.

No IESP Xosé Neira Vilas e dende hai máis de 9 anos o alumnado matriculado na materia de
Francés e sempre que os seus coñecementos aseguran o éxito veñen matriculándose nas probas
DELF nos seus diferentes niveis, organizándose horarios para a preparacións das probas
en colaboración coa auxiliar de conversa asignada. Este ano, debido á recente incorporación de
dúas docentes con destino definitivo, estudaremos a viabilidade de preparar a ao alumnado para
as probas do DELF, sempre e cando poidamos contar coa colaboración da auxiliar de conversa.
O departamento de francés non asegura esta posibilidade este curso académico.

18 - Programas específicos personalizados para alumnado repetidor
O Departamento de Francés estará especialmente atento a que sexan atendidas as necesidades
específicas do alumnado repetidor na súa área.
O profesorado de francés poñerá á disposición do alumnado repetidor fichas de reforzo
enfocadas a resolver as dificultades que poidan atopar e estará á súa disposición cando así o
requiran nalgúns períodos de recreo e sempre que sexan solicitadas previamente por este
alumnado
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19 - Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas
que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.
Para a realización da avaliación inicial, os procedementos variarán entre 1 º e o resto de curso
da etapa de Secundaria e tamén no cambio de etapa ao Bacharelato.

En tódolos cursos, a observación será un procedemento esencial nas actividades que se
propoñan como “brise-glace” y “déclencheur” durante as primeiras sesións.
En 1º da ESO, procurarase determinar se o alumnado se compón de debutantes ou falsos
debutantes. Tamén se establecerán procedementos para reflexionar sobre a aprendizaxe dunha
nova lingua estranxeira e os motivos. Esta avaliación enmarcase na Unité 0.
No resto de cursos, levaranse a cabo actividades e probas segundo modelos das probas do DELF
scolaire-junior do CIEP e da Alliance Française para avaliar o grado de consecución das
diferentes destrezas. Permitirase deste xeito o diagnóstico de niveis e diferenzas entre as
competencias e os perfís de aprendizaxe verase facilitado polo uso das numerosas ferramentas
de avaliación.
Tamén se procedería a avaliación do nivel xeral do grupo.
De seren precisas medidas individuais ou colectivas a adoptar (só se adoptarán se son
necesarias) como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, decidiríanse atendendo ao
perfil da alumnado concernido e aparecerían reflectidas nas actas correspondentes do
Departamento de Francés. Podería incluír reforzos contemplados no apartado de medidas de
atención á diversidade como a realización de actividades de repaso individuais ou
colectivas.
Mecanismo para informar ás familias: a través dos titores de cada grupo ou ben directamente
ás familias a través do SIXA.
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20 - Medidas de atención á diversidade.

Exención da materia:
Cumpre lembrar que en 1º e 2º ESO a segunda lingua estranxeira é obrigatoria para todos os
alumnos, agás naqueles casos establecidos na RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da
Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, pola que se ditan
instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia:
Artigo 6. Exención da segunda lingua estranxeira
“O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas
no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar
exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá
reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades, logo do
informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración
do departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida
adoptada. Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de exento/a.
A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as
nais, os pais ou os/as titores/as legais do alumnado afectado pola medida.”

Medidas de atención á diversidade na materia “Segunda lingua estranxeira”:
No concerninte ao alumnado ENEA, o departamento de francés seguirá as recomendacións e
indicacións do departamento de Orientación para o alumnado Asperger, TDAH ou calquera
outros rasgos que poideran ter.
En canto á diversidade no seu senso máis amplo, todo profesor sabe por experiencia que non
hai dous estudantes iguais e que, mesmo se ten que traballar ao comezo cunha clase de
88

debutantes, a diversidade das personalidades e das maneiras de aprender de cada alumno
produce cedo unhas diferenzas palpables dentro do grupo-clase. Isto é por outra parte o que
orixina a riqueza e o interese da ensinanza a grupos. Porén, o feito de que as clases estean hoxe
cada vez máis compostas por alumnos de diversas linguas e nacionalidades, coma en Francia,
e o feito de que a ensinanza secundaria obrigatoria acolla todos os alumnos, esixen un
tratamento moito máis rigoroso cara á diversidade.
O Departamento propón un traballo específico coa axuda de ferramentas ad hoc e unha
reflexión en profundidade sobre o tema, coa finalidade de que a diversidade pase a ser unha
riqueza onde converxan os diferentes niveis e non unha situación que favoreza a división entre
niveis máis diverxentes cada vez. Trátase de axudar ao alumno a aceptar as diferenzas entre as
persoas, os países, as culturas, os acentos; pero tamén as maneiras de aprender. Trátase, para
o alumno, de crecer coñecendo os demais, e por tanto coñecéndose a si mesmo.
Ademais de ferramentas axeitadas para facilitar o traballo colectivo diferenciado en clase, en
grupos de diferente sensibilidade ou nivel, o profesorado aportará o material específico, que
considere oportuno, para poder axudar a cada alumno, individualmente, a que desenvolva o
seu propio potencial, reforce as súas capacidades e coñecementos e, no seu caso compense
supostas carencias.
Neste sentido, en segunda Lingua estranxeira, procede insistir na necesidade de axustar o
currículo á diversidade de niveis. O currículo para a segunda lingua debe ser o suficientemente
flexible como para axustarse á diversidade de niveis que pode presentar o alumnado que ten a
posibilidade de comezar e rematar a súa aprendizaxe en calquera dos cursos da etapa. Polo
tanto, a programación deste departamento desenvolve os niveis básicos tomando como
referencia o currículo xeral de lingua estranxeira que deberá ser axustado tendo en conta as
características do alumnado.
A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada
como para que cada alumno atope as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa
aprendizaxe. Polo tanto flexibiliza-la intervención pedagóxica á unha condición obrigada se se
quere atender adecuadamente á diversidade dos alumnos.
Esta diversidade queda amosada nas diferenzas que presentan o alumnado en canto a:
• Coñecementos previos.
•

Ideas e representacións respecto á materia, neste caso, o francés.
• Intereses e expectativas.
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• Aptitudes.
•

Distintos ritmos de aprendizaxe.
• Diferentes estilos de aprendizaxe.
• Actitudes con respecto á escola.

A programación persoal do profesor/-a debe ter en conta estas diferenzas e prever que tódolos
seus alumnos adquiran un nivel de coñecementos e destrezas mínimas ó final da etapa,
procurando dá-las oportunidades e os medios necesarios para compensa-los elementos e
destrezas non adquiridos no seu momento. Ó mesmo tempo, o profesor preverá novas fontes e
materiais para satisface-las necesidades de ampliación daqueles alumnos que o necesiten. Para
atender á diversidade é necesario facer unha diversificación do currículo, adaptándose así as
necesidades dos alumnos.
1. Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas
a) Organización do espazo-clase e agrupamentos do alumnado segundo:
- Actividades (Lugares de traballo, exposicións no exterior da clase, ...).
- Intereses e motivacións dos alumnos (reparto de tarefas en traballos cooperativos, de
roles nas dramatizacións, ...).
a) Utilización de pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado:
- Visuais (observación de debuxos, fotos, vídeo, internet ...).
- Auditivas (cancións, diálogos, karaoke,...).
- Cinéticas (xogos, sketches, ...).
- Globalistas (proxectos, lecturas, ...).
b) Aplicación de distintas modalidades de traballo:
- Traballo individual, en parellas, en pequenos ou grandes grupos.
- Traballo en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou cooperativo
(negociación e aportación consensuada).
c) Utilización de diversos materiais e soportes (auditivos, escritos, visuais) e
diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido.
2. Diversificación das ferramentas
a) Prácticas de ampliación e reforzo
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• Variantes ou ampliacións.
• Karaoke (vídeos)
• Entrevistas en directo (Vídeos).
• Exercicios e actividades complementarios orais, escritos, individuais, cooperativos,
• Sketchs (vídeos)
b) Traballo sobre dificultades específicas
• Exercicios e actividades complementarias sobre gramática, vocabulario,
expresión oral, e expresión escrita.
• Reforzo visual e auditivo de certas dificultades gramaticais (Vídeos, casetes, CD,
material audiovisual e internet).
c) Actividades facilitadoras das técnicas de estudio e auto aprendizaxe
• Consulta de apéndices gramaticais do libro do alumno, dicionarios...
• Organización do traballo persoal e auto-avaliación
Os niveis de desempeño das competencias poderán medirse a través de indicadores de logro,
tales como rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores de logro incluíran rangos
dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de atención á
diversidade.

Alumnado Bacharelato:
Véxase o apartado “Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado
acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do
bacharelato”
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21 - Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que
corresponda. Interdisciplinariedade.
A interdisciplinariedade e coordinación con outros departamentos didácticos:
•

Historia: monumentos, épocas, anécdotas, personaxes célebres, acontecementos,
indumentaria, etc.

•

Arte: movementos artísticos, monumentos, artistas famosos, etc.

•

Ciencias Sociais: educación, valores familiares, institucións, medios de comunicación,
formas de vida, organismos mundiais, servizos públicos, etc. e xeografía: mapas, imaxes,
cifras, gráficos, etc.

•

Ciencias Naturais: animais, natureza, reciclaxe, alimentos, corpo humano, etc.

•

Música: referencias musicais (himnos), músicos famosos, etc.

•

Literatura: cómics, biografías de escritores, textos literarios, etc.

•

Matemáticas: cálculos, superficies, formas xeométricas, xogos de lóxica, etc.

•

Psicoloxía: tests de personalidade, avaliacións, etc.

•

Educación física: deporte, coidado persoal, saúde, alimentos, os xogos olímpicos etc.

Tamén se terá en conta o establecido no Proxecto Lingüístico do centro en relación ao TIL
(Tratamento Integrado das Linguas).
Por exemplo, tratarase de colaborar:
-

Co Departamento de Tecnoloxía. Por exemplo, para crear presentacións no proxecto
de pósteres para o concurso “Affiche ton français!” convocado pola APFG.

-

Co Departamento de Educación Plástica para o asesoramento artístico no proxecto
de pósteres para o concurso “Affiche ton français!” convocado pola APFG.

-

Co Departamento de Inglés en 1º ESO co Proxecto Interdisciplinar cando se requira.

-

Co Departamento de Música.

-

E especialmente co departamento de Xeografía- Historia, por ser o departamento
responsable das DNL plurilingüe.

Elementos transversais e valores
Os elementos transversais estiveron sempre moi presentes no ensino das linguas
estranxeiras, xa que aprender outro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas da vida
cotiá, ó tempo que se compara a realidade estranxeira coa propia.
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Xa se fixo referencia ás competencias que se contemplan na programación didáctica do
Departamento de Francés.
Os obxectivos do Departamento non se cinguen exclusivamente a presentar un sistema
lingüístico e as súas regras; antes ben, tomando a competencia lingüística como punto de
partida, ofrecen a posibilidade de contribuír á adquisición tanto de competencias en campos
máis próximos e inmediatos, como poden ser as competencias social e cidadá, artística e
cultural, ou ben máis persoais, empregando recursos e estratexias propias, aprender a
aprender, autonomía e iniciativa persoal, tratamento da información e competencia dixital;
pero tamén desenvolven capacidades vencelladas ao mundo matemático e ao mundo físico.
Polo tanto, pretende unha dimensión integradora da aprendizaxe, presentando o seu proceso
como un todo que non pode prescindir de ningún dos seus elementos.
Por outra parte, a aprendizaxe das linguas estranxeiras é un elemento fundamental para a
comunicación entre os homes de distintos países, supón unha vontade de cooperación, un
interese pola pluralidade cultural, ademais da súa incidencia na maior preparación para o
mundo laboral. A aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira incide na formación xeral e
contribúe especificamente a desenvolver as capacidades da linguaxe e da comunicación. Máis
especialmente, prepara o alumnado para usar esa lingua nos seus estudos posteriores ou na
súa inserción no mundo do traballo.
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A incorporación de materias transversais na clase de lingua estranxeira permite exercitar non
só as capacidades intelectuais dos estudantes senón tamén e esencialmente as súas capacidades
afectivas, motrices, as súas capacidades de relacións interpersoais e de inserción social. A
finalidade que se persegue é que os adolescentes poñan en práctica a través destas materias o
seu xuízo crítico en relación cos problemas e os conflitos sociais, persoais ou de relación, para
seguidamente ser capaces, fronte a iso, de ter actitudes e comportamentos baseados en valores
racionais e libremente asumidos. A transversalidade contribúe así (máis aló da simple
transmisión dos coñecementos) á formación do carácter, polo desenvolvemento das
capacidades de autonomía, de creatividade, de sociabilidade e de intervención sobre o medio
natural, para transformalo e melloralo.

Os valores e actitudes traballados co conxunto da alumnado de todos os cursos son os seguintes:
✓ igualdade (non discriminación, non dominación),
✓ solidariedade (fronte ás diferentes formas de explotación e de egoísmo),
✓ xustiza (defensa dos dereitos individuais e colectivos, oposición cando estes son
lesionados),
✓ liberdade (oposición a calquera tipo de escravitude e de non recoñecemento do
espazo reservado para as decisións persoais,
✓ saúde (reacción fronte á desvalorización do corpo e do benestar en xeral, deportes e
vacacións, vida ó aire libre, protección da natureza, alimentación equilibrada).

En 4º da ESO e en Bacharelato, os temas elixidos e o nivel de lingua adquirido permiten aos
adolescentes comezar a:
✓ expresar os seus sentimentos,
✓ debater libre e racionalmente sobre determinados temas, expresando opinións propias e
respectando as alleas,
✓ presentar, analizar e propor solucións a problemas ou situacións que provocan conflitos de
valores ou emocionais,
✓ saber defender a postura que consideran máis xusta, mesmo cando isto non resulta doado,
✓ confrontar os seus principios persoais cos dos seus compañeiros, as bases da súa propia cultura
coas doutras, as distintas épocas históricas, os fundamentos da relixión predominante e doutras
relixións ou concepcións filosóficas e científicas diversas,
✓ cuestionar certos abusos da sociedade, por exemplo, a publicidade, o consumismo, a
sobreexplotación dos recursos naturais, etc.
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✓ reflexionar sobre a súa aprendizaxe e explicitalo,
✓ aprender a pensar de forma máis aberta, máis flexible e rica,
✓ comunicar dunha forma máis eficaz e funcional sen provocar conflitos.
Tamén se poden traballar en todos os cursos os seguintes elementos transversais:
Educación para a convivencia
Fórmulas de cortesía, relacións entre alumnos e profesores, respecto ós demais, familia,
traballo voluntario, pluralidade de culturas que cohabitan en Francia. En clase: diálogo,
tolerancia, sentido do humor, cooperación.
Educación para a paz
Respecto e tolerancia á diferenza. Convivencia no grupo clase.
Educación non sexista
Homes e mulleres no mundo do traballo, heroes e heroínas. En clase: rexeitamento de
calquera prexuízo sexista.

Educación ambiental
Importancia da natureza por si mesma e como elemento fundamental do noso ocio, defensa
do medio ambiente e dos animais.

Educación para Europa
Festas e calendario, cultura xeral, símbolos da Unión Europea, símbolos de Francia,
francofonía.

Educación multicultural
Linguas estranxeiras, palabras internacionais, préstamos culinarios e lingüísticos, produtos e
personaxes do mundo francófono, celebridades mundiais, sistema escolar en Francia e noutros
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países, desigualdade de oportunidades, turismo, cursos de idiomas no estranxeiro, visión global
do mundo (razas, horarios).
No marco dos proxectos, terán especial relevancia valores e temas transversais como a
creatividade, o fomento do traballo colaborativo e cooperativo.
As celebracións e festividades locais e de países francófonos serán sinaladas e tratarán de ser o tema
de algunhas actividades pedagóxicas nas aulas con todos os grupos.
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22 – Actividades doutros cursos académicos, que poderían realizarse en función
da situación socio-sanitaria do momento ou substituírse por outras asimilables.

2º ESO / 2ª Lingua
Nome da actividade.
Lugar de
Descripción mínima.
celebración
INTERNET EN FRANCÉS
Na aula/na casa
Posibilidade de darlles a coñecer a estes alumnos os TIC
INTERCAMBIO EPISTOLAR
Na casa
O alumnado neste actividade entrará en contacto con
xoves francófonos a traves de cartas e tamén por correo
electrónico; o profesorado de Francés darálles os
enderezos de xoves de idades similares
ACTIVIDADES
EN
RELACIÓN
COA Onde se produza
FRANCOFONIA
Ao ser estudiantes de francés coidamos que se debe ter en
conta esta actividade xa que contribuirá a ampliar os seus
coñecementos sobre a francofonía
"JOURNÉE CRÊPES"
No instituto

Datas
aproximadas
Durante todo o
ano escolar
Durante todo o
ano escolar

En calqueira
época do anoescolar.

A determinar

4º ESO / 2ª
Lingua
Nome da
Lugar de
actividade.
celebració
Descripción
n
mínima.
INTERNET EN FRANCÉS
Na aula/na casa
Posibilidade de darlles a coñecer a estes alumnos os TIC
INTERCAMBIO PRESENCIAL CON CENTROS
DE BRETAÑA
O alumnado neste actividade entrará en contacto
con xoves francófonos mediante intercambios
escolares
ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA
FRANCOFONIA
Ao ser estudiantes de francés coidamos que se debe ter
en
conta esta actividade xa que contribuirá a ampliar os
seuscoñecementos sobre a francofonía

Presencial

Onde se produza

Datas aproximadas

Durante todo o ano
escolar
A pr

En calquera época do ano
escolar.
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2º de BAC / 1ªLingua
Nome da actividade.
Lugar de
Descripción mínima.
celebración
ACTIVIDADES
EN
RELACIÓN
COA Onde se produza
FRANCOFONIA
Ao ser estudantes de francés coidamos que se debe ter en
conta esta actividade xa que contribuirá a ampliar os seus
coñecementos sobre a francofonía
INTERNET EN FRANCÉS
Na aula/na casa
A realidade francófona na rede. TIC francófonas

Datas
aproximadas
En calquera época
do ano escolar.

Durante todo o ano
escolar

Actividades específicas para o alumnado da Sección
Plurilingüe e do BACHIBAC

Sección Plurilingüe de 1º, 2º,3º e 4º de ESO // 1º de Bacharelato / Bachibac
CONTACTOS CON OUTRAS SECCIÓNS
PLURILINGÜES/
EUROPEAS/BILINGÜES/BACHIBAC
O alumnado de 1º,2º, 3º e 4º da ESO destas seccións
podería entrar en contacto con outras alumnas e

Na aula /na casa

Durante todo o ano
escolar.

alumnos de España e outros países da U.E. para
intercambio de experiencias e futuros proxectos en
común; o mesmo para o alumnado do Bachibac.
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23 - Accións previstas de acordo co Proxecto Lector / “Lemos en francés, lemos sen
fronteiras”
1º E 2º de E.S.O.: lectura de textos doados do libro de consulta ou de revistas apropiadas e adaptadas
á súa idade. Esta lectura irá acompañada das correspondentes preguntas, que os alumno terán que
contestar para verificar se se entenderon as ideas principais.
3ª E.S.O.: lectura de textos do libro, de revistas, que sexan do seu interese. Nestas lecturas avaliarase o
grado de comprensión mediante preguntas orais ou ben escritas.
4ª E.S.O.: lectura de textos sacados de revistas ou de Internet, que sexan apropiados á súa idade, aos
seus intereses e ao seu nivel de lingua francesa. A súa avaliación (compresión do texto, ideas principais)
mediante preguntas orais e escritas.
Bacharelato: traballaranse textos de actualidade, sacados do libro, de revistas, xornais, etc. A avaliación
da actividade realizarase do mesmo xeito que nos outros niveis.
Na programación xeral e para os niveis de 3º e 4º de ESO e 1º e 2 º de Bacharelato contémplase a
posibilidade de ler un libro de texto a partir do 2º trimestre.
No caso do alumnado Bachibac, as lecturas de dúas obras son obrigatorias e marcadas polos textos legais.
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24 - Accións previstas de acordo co plan de integración das TICs.

As novas tecnoloxías resultan moi útiles na aprendizaxe de idiomas. No Departamento de
Francés, teranse en conta as TIC como ferramenta pedagóxica de relevancia no proceso de
ensino e aprendizaxe.
A utilización das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) fan que o alumno
desenvolva habilidades para obter información que transformará despois en coñecemento e
comunicación: tratamento da información e competencia dixital.
No contexto actual de pandemia, estas ferramentas cobran aínda maior
importancia, xa que sen elas non seremos quen de desenvolver as clases semipresenciais ou virtuais de forma normal.
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Algúns recursos TICs para o Français:

Exemplos de páxinas de interese que se poderían manexar no presente curso
IF Profs
Red social do ensino en
Francés
REA e recursos
interactivos

https://www.ifprofs.org/
Recursos Abalar en francés
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/
http://personales.mundivia.es/jcnieto/

Actividades variadas

http://www.lepointdufle.net
http://www.francaisfacile.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
Parlons français, c’est facile!

Dicionarios
monolingües e bilingües

http://www.larousse.fr/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr15.htm

Material
complementario
dos manuais

http://www.santillanafrancais.com

Televisión e radio
internacional educativa

http://www.tv5.org
http://www.rfi.fr/

Exercicios de CO

http://www.flevideo.com/

Blogs educativos

http://ticsenfle.blogspot.com.es/
http://fleneso.blogspot.com.es/
http://delaudio-visuelpourlescoursdefle.blogspot.com.es
http://elenaburic.blogspot.com.es
http://profdefrances.blogspot.com.es
http://laviefle.blogspot.com.es
http://aurelio-levante.blogspot.com.es
http://flegabrielferrater.blogspot.com.es/
http://su-fle.blogspot.com.es/
http://auladefrances.blogspot.com.es/
http://leflealaune.blogspot.com.es/
http://aprendofrancesenprimaria.blogspot.com.es/
http://chansons-fr.com/
www.sandrillana.blogspot.com
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25 - Accións de contribución ao plan de convivencia.
O Departamento de Francés manterase atento ó cumprimento do que se contempla no Plan de
Convivencia do Centro e procurará participar e colaborar no que se lle solicite segundo o establecido.
Tamén contribuirá ao plan de convivencia coa participación nas diferentes actividades que se organicen
no IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas para potenciar a convivencia; así como educar ao alumnado para a
convivencia democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados coa convivencia
escolar e a resolución pacífica de conflitos, respectar a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas
e morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade
educativa, cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito da súa competencia,
fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades
complementarias e extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso de ensino–
aprendizaxe, manter a orde e velar polo axeitado comportamento de alumnado no centro, tanto na aula
como fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos órganos competentes as condutas que
alteren a convivencia, informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos
das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas ó respecto,
controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos/as e informar ós titores, segundo o
procedemento establecido.
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26 - Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
Periodicidade: Ao final de cada avaliación e, especialmente, na avaliación final, farase un balance
global dos resultados obtidos no proceso educativo, o grado de cumprimento dos obxectivos, as
necesidades e carencias, os erros e acertos e, en definitiva, unha valoración completa da propia
avaliación e da programación.
O Departamento levará de maneira conxunta e consensuada unha reflexión das medidas de
mellora a implantar de cara ao vindeiro curso que serán reflectidas na Memoria Final do
Departamento.
Valorarase tamén a oportunidade de pasarlle unha enquisa ao alumnado en xuño.
Coa autoavaliación pretendese:
a) Fomentar a coordinación do profesorado
b) Mellorar a formación docente
c) Reforzar as medidas de atención a diversidade
d) Crear unha cultura autoavaliadora
Os mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica do presente
curso son de dous tipos:
a. Unha avaliación de progreso:
a) Comprobarase como se produce realmente o axuste de obxectivos, contidos, criterios de
avaliación, procedementos e actividades á realidade do alumnado, ás súas necesidades e
características e á realidade das posibilidades educativas do Centro.
b) Valorarase tal axuste nas reunións deste Departamento de Francés e nas avaliacións e, no
caso de resultar pouco axeitado, modificarase durante o transcurso do ano académico.
b. Unha avaliación final:
a) Prestarase moita atención á porcentaxe de alumnado que, na súa avaliación final, non aprobe
a materia “Segunda Lingua Estranxeira: Francés” en cada curso.
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b) Os erros detectados recolleranse na memoria final de curso para a elaboración da
programación do vindeiro curso académico.
Para esta autoavaliación cumpre elaborar unha “Memoria final”, que inclúa:
✓

Enumeración das actividades realizadas e o seu grado de eficacia e cumprimento.

✓

Unha síntese reflexiva sobre os logros conseguidos.

✓

As dificultades atopadas.

✓

Os factores que influíron nas dificultades.

✓

Os aspectos que será preciso modificar e mellorar.

✓

As propostas de innovación necesarias.

✓

Unha valoración dos resultados da enquisa proposta.

✓

As medidas de atención á diversidade utilizadas.

✓

Valoración da metodoloxía empregada.

Proposta de táboas a empregar nesta autoavaliación:

104

DEPARTAMENTO DE FRANCÉ
REVISIÓN E AVALAIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
C
u
r
s
o
s

C
u
r
s
o
s

Estándares
programados

Nº de sesións

Progr.

Imp.

Idoneidade da organización, metodoloxía didáctica e
instrumentos de avaliación

Non
trab.

Trab.

Espazos

Tempos

Agrupa
mentos

Recursos

Instrum
de aval.

Consecución de estándares de aprendizaxe durante a avaliación
% de alumnado por cursos
10

9

8

7

6

5

4

3

INDICADORES
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

2

1

Nota
media
do
grupo

Escala
1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación do libro de texto (ESO).
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [2º de bacharelato].
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.
17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos.
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.
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28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Observacións e propostas de mellora:
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