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I.   INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O IES do Castro oferta o Francés como segunda lingua estranxeira en todos os cursos da ESO e do 
Bacharelato. Non hai ningún alumno matriculado en Francés 1ª lingua este curso. 
Contamos cun alumnado bastante interesado en xeral e  o Francés, como materia optativa, goza de 
boa acollida. 
Temos que salientar o incremento paulatino do número de alumnos en 2º de Bacharelato ao longo 
dos últimos anos, pois é unha das materias optativas elexidas polo alumnado nas probas ABAU.  
Debido á heteroxeneidade dos grupos, o que pode supor  a existencia de distintos niveis, resulta
complexo facer unha programación sobre todo na segunda etapa do ESO e no Bacharelato.
Por iso partiremos dunha programación marco para cada curso,  realizando si  fose necesario as
modificacións  oportunas,  completando,  modificando ou suprimindo segundo as necesidades e o
nivel do grupo/clase. Neste sentido, concibimos a Programación como un documento aberto que
recolla as modificacións e adaptacións que xurdan ao longo do curso.
Seguindo os Reais Decretos no que se refire á metodoloxía,  obxectivos,  contidos e criterios de
avaliación, resulta innecesario reproducir todos os  apartados. Centrarémonos na adecuación dos
nosos manuais a estes criterios intentando aproximar os contidos de cada curso. 
Así  mesmo,   estableceremos  a  distribución  de  ditos  contidos  ao  longo  do  curso  así  como  as
actividades de avaliación, de recuperación e de reforzo pertinentes. 

Tomamos como base da nosa programación

- o Real Decreto 1105/ 2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- o 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

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

Profesorado do departamento de Francés

Concepción Vilar Seijas 

Carmen Pouso González

Xefa de departamento

Profesora con destino definitivo
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NIVEIS, NÚMERO DE GRUPOS E ASIGNACIÓN DE PROFESORADO

Niveis e grupos 

1º ESO 4 grupos 

2º ESO 5 grupos

3º ESO 3 grupos

4º ESO 1 grupo

1º BACHARELATO 1 grupo

2º BACHARELATO 1 grupo

Asignación de grupos 

VILAR SEIJAS
 Concepción

1º ESO B

2º ESO A

2º ESO C

2º ESO D

2º ESO E

4º ESO A,B,C,D

2º BAC  A,B,C,D 

Pendientes de 1º ESO 

Pendientes de 2º ESO 

Pendientes de 3º ESO 

POUSO GONZÁLEZ
Carmen

1º ESO A

1º ESO C

1º ESO D

2º ESO B

3º ESO A

3º ESO B

3º ESO C

1º BAC A,B,C,D

Valores Éticos 1º ESO A

Valores Éticos 1º ESO C
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II.   CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS
       COMPETENCIAS CLAVE. 
         CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE 
         FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

A Lomce establece como competencias clave do currículo as seguintes: 

1.-Competencia en comunicación lingüística (CCL)
2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
3.- Competencia dixital ( CD)
4.- Aprender a aprender (AA)
5.- Competencias sociais e cívicas( CSC)
6.- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)
7.- Conciencia e expresións culturais (CECC)

Destas competencias, teñen especial relevancia nesta materia a competencia en comunicación 
lingüística, a competencia dixital, a competencia en aprender a aprender, a competencias social e 
cívica e a conciencia e expresións culturais.

Competencia en comunicación lingüística (CCL). Concreción de estándares de aprendizaxe 
avaliables.
A competencia en comunicacion linguistica é o resultado da acción comunicativa dentro de 

practicas sociais determinadas, nas cales o individuo actua con outros interlocutores e a traves de 

textos en multiples modalidades, formatos e soportes. Con distinto nivel de dominio e 

formalización especialmente en lingua escrita, esta competencia significa, no caso das linguas 

estranxeiras, poder comunicarse nalgunha delas e asi enriquecer as relacions sociais e 

desenvolverse en contextos distintos ao propio. Igualmente, favorecese o acceso a mais e diversas 

fontes de informacion,comunicacion e aprendizaxe.

• Expresa, con coherencia e cohesión, e interpreta, oralmente e por escrito, diferentes tipos de 
discursos, en FLE, acordes á situación comunicativa en diferentes contextos sociais e 
culturais.

• Disfruta escoitando, lendo ou expresándose de forma oral e escrita en FLE. 
• Utiliza de maneira activa e efectiva códigos e habilidades lingüísticas e non lingüísticas. 

Escoitar 
• Recoñece e lembra as palabras clave dunha exposición oral sobre un tema específico 

coñecido.
• Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais 

sobre asuntos cotiáns, se se fala amodo e con claridade. 
• Comprende as informacións específicas mais relevantes de textos orais, emitidos cara a cara 

ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala amodo e con claridade.
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Falar 
• Reproduce a pronuncia, ritmo e entonación da lingua estranxeira.
• Produce un discurso comprensible e adecuado á intención de comunicación.
• Produce textos cohesionados e coherentes. 

Conversar
• Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se empregan na comunicación interpersoal 

na aula.
• Comunícase oralmente participando en conversacións e simulacións sobre temas coñecidos 

ou  traballados anteriormente. 
• Interactua oralmente en lingua estranxeira co profesorado ou cos compañeiros sobre temas 

de interese persoal e tarefas de clase. 
Ler

• Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados á idade, con apoio de elementos textuais 
e non textuais sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do 
currículo.

• Le textos de certa extensión adecuados á sua idade, intereses e nivel de competencia coa 
axuda do diccionario. 

Escribir 
• Escribe palabras respectando as regras de ortografía.
• Escribe frases coa orde sintagmática correcta. 
• Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando as estructuras, as funcións e o léxico 

adecuados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e 
respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación. 

 Aprender a aprender (AA)  Concreción de estándares de aprendizaxe avaliables.
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se 

produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e 

informais. Esta competencia caracterizase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na 

aprendizaxe e desemboca nunha aprendizaxe cada vez mais eficaz e autónoma.

• Está motivado, aumenta progresivamente a confianza en sí mesmo e amosa gusto por 
aprender.

• É consciente do que sabe e do que é necesario aprender, e do modo en que se aprende. Leva 
a cabo de modo eficaz os procesos de aprendizaxe. 

• É consciente das capacidades importantes para a aprendizaxe, como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión, a reflexión lingüística, o esforzo e a 
autocorrección. 

Competencias sociais e cívicas( CSC). Concreción de estándares de aprendizaxe avaliables.
As competencias sociais e civicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os 

conecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, na sua 

concepción dinamica, cambiante e complexa, para interpretar fenomenos e problemas sociais 
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en contextos cada vez mais diversificados; para elaborar respostas, tomar decisions e resolver 

conflitos, asi como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas 

no respecto mutuo e en conviccions democraticas. 

• Demostra comprensión acerca das aportacions que as diferentes culturas (e as culturas 

francesas e francófonas  en particular) fixeron  á evolución e ao  progreso da 

humanidade.

• Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa sua propia. 

•  Sabe comunicarse en distintos contextos, expresando as propias ideas e escoitando as 

alleas , valorando e respetando as diferencias. 

• Toma decisións nos distintos niveis da vida comunitaria, valorando conxuntamente os 

intereses individuais e os do grupo.

• Acata e pon en práctica as normas de convivencia establecidas.

• Traballa  en grupo ou en parella , aceptando o seu papel .

Conciencia e expresións culturais (CECC) . Concreción de estándares de aprendizaxe 
avaliables.
A competencia en conciencia e expresion culturais implica coñecer, comprender, apreciar e valorar 

con espirito critico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacions culturais e 

artisticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da

riqueza e patrimonio dos pobos. 

• Coñece, comprende, aprecia e valora críticamente diferentes manifestacions culturais e 
artísticas da cultura francesa ou de países francófonos, encontrando nelas fontes, formas e 
cauces de comprensión e expresión. 

• Acércarse á cultura francófona, tomando conciencia das convencións sociais, dos valores e 
aspectos de dita cultura.

• Compara e relaciona a cultura da lingua estranxeira coa sua propia.

Competencia dixital ( CD)  Concreción de estándares de aprendizaxe avaliables.

A competencia dixital e aquela que implica o uso creativo, critico e seguro das tecnoloxias da 

informacion e a comunicacion para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a 

empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, e a inclusion e participacion na sociedade.

• Busca, selecciona, rexistra e analiza a información, utilizando de forma guiada técnicas e 
estratexias diversas para acceder a ela según a fonte á que  acude e o soporte que utilice 
(oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia).

• Utiliza de forma guiada as novas tecnoloxías como elemento xenerador de contextos reais e 
funcionais de comunicación (correo electrónico, webcam...) 

• Busca, recopila e procesa información en FLE sobre feitos previamente delimitados. 
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En canto á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) e ao 
sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE), podemos avaliar na nosa materia os 
estándares seguintes. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
• Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira. 
• Coñece e utiliza as operacións matemáticas básicas. 
• É capaz de resolver crucigramas, sopas de letras e rompecabezas en lingua estranxeira. 
• Amosa interese por algúns aspectos ou personaxes científicos relacionados coa lingua ou 

cultura estranxeira. 

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)
• Dispón de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 
• Demostra actitudes de responsabilidade, perseverancia, coñecemento  de sí mesmo, 

autoestima e autocrítica. 
• Desenvolve  a capacidade de organización de tempos e tarefas.
• Utiliza procesos de autoavaliación. 
• Utiliza as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación. 

III.   OBXECTIVOS

– Integrar o francés na clase como lingua de comunicación entre profesores e alumnado e para
o alumnado entre sí.

– Conseguir que o alumno se implique activamente, con motivación para empregar a lingua 
que estuda, e sen complexos á hora de cometer erros.

–  Asumir os erros positivamente como parte importante da aprendizaxe. Reflexionar sobre os 
erros propios ou alleos, corrixilos e consideralos elementos favorecedores para avanzar no 
estudo da lingua estranxeira. 

– Utilizar o coñecemento morfolóxico ou léxico  dunha lingua para axudar á comprensión 
doutras.

– Estimular o interese polo coñecemento dos contidos morfosintácticos para conseguir unha 
progresión constante, aumentando así a propia capacidade de aprendizaxe.

– Apreciar a importancia do coñecemento de linguas estranxeiras como medio de 
comunicación e interacción social.

– Ser conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento 
cognitivo e social  e para o éxito escolar. 

– Desenvolver actitudes e comportamentos de respecto e tolerancia ante outras manifestacións
culturais diferentes das nosas, evitando prácticas discriminatorias por razón de raza, sexo, 
lingua ou cultura. 

– Fomentar o desexo de descubrir aspectos culturais ( xeografía, historia, arte, tradicións, 
literatura, cine, etc...) e sociais ( vida cotiá, traballo, lecer, costumes, etc...) de Francia ou 
doutros países francófonos. 
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IV.    METODOLOXÍA

– A metodoloxía didáctica será  activa e participativa, favorecendo o traballo individual e a
cooperación do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes.
– Estará orientada á acción, é dicir, a desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de
pór 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 considerar a lingua
como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se estuda e simplemente se
sabe. Para eso, abordarase a aprendizaxe a partir do texto (oral ou escrito)  como unha unidade. Sen
que o enfoque orientado á acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das
distintas competencias que capacitarán o alumnado para construír e decodificar textos, non debe
esquecerse  que  son  as  actividades  de  comprensión  e  produción  dos  devanditos  textos,  en
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real.
–  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 se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que tanto o traballo
realizado na 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 que son diversas e motivadoras, teñan sempre como característica
común  a  consecución  dos  obxectivos  específicos  que  establecen  os  estándares  de  aprendizaxe
avaliables para cada conxunto de actividades lingüísticas.

V.    APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS
       NO CURSO ANTERIOR

Para este curso, teremos en conta a particularidade do pasado e centrarémonos, durante parte do primeiro
trimestre, en que o alumnado sexa capaz de adquirir o esencial dos contidos non tratados no período lectivo
2019-2020. 
Haberá,  pois,  materia  a  incluir,  en maior  ou  menor  medida,  en todos  os  cursos  excepto en 1º  e  2º  de
Bacharelato, debido a que os contidos non vistos o curso pasado en 4º e 1º de Bach. figuran como parte da
programación de 1º e 2º de Bach este curso, respectivamente. 

Nesta programación de departamento, as aprendizaxes non adquiridas no curso anterior  están expostas nas
unidades 0  da primeira avaliación correspondente a cada nivel. 
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VI.   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros de texto ESO

1º ESO: Parachute 1, Livre de l´élève, editorial Santillana, ISBN  978-84-96597-97-6
 Parachute 1, Cahier d´exercices, editorial Santillana, ISBN 978-84-96597-99-0

2º ESO: Parachute 2, Livre de l´élève, editorial Santillana, ISBN  978-84-9049-089-1
 Parachute 2, Cahier d´exercices, editorial Santillana, ISBN 978-84-9049-095-2

3º ESO: Parachute 3, Livre de l´élève, editorial Santillana, ISBN  978-84-9049-016-7
 Parachute 3, Cahier d´exercices, editorial Santillana, ISBN  978-84-9049-017-4

4º ESO: Parachute 4, Livre de l´élève, editorial Santillana, ISBN   978-84-9049-187-4
 Parachute 4, Cahier d´exercices, editorial Santillana, ISBN 978-84-9049-215-4

Libros de texto Bachillerato 

1º BAC: C´est à dire A2, Livre de l´élève, editorial Santillana, ISBN  978-84-92729-67-8
               C´est à dire A2, Cahier d´exercices, editorial Santillana, ISBN 978-84-92729-69-2

2º BAC : Alter Ego + B1 , Méthode de français, editorial Hachette, ISBN 978-2-01-155814-5
                Alter Ego + B1 , Cahier d´activités, editorial Hachette, ISBN 978-2-01-155815-2

Libros de lectura

3º ESO:
4º ESO: Sempé-Goscinny, Le petit Nicolas, editorial Folio
1º BAC: 
2º BAC: Joseph Joffo, Un sac de billes, editorial Le Livre de Poche

Diccionario recomendado para todos os cursos 

Larousse (Español-Francés / Français-Espagnol)  ou similar.

Outros recursos didácticos

Caderno persoal ( para apuntes, exercicios, etc..) 
Biblioteca (para lecturas, películas, diccionarios, manuais de gramática, libros de exercicios, etc...)
Internet e otros recursos dixitais .
Teléfonos móviles (para grabacions de vídeo )
Aula virtual, como repositorio de documentos, realización de tarefas e probas.
Libros  e cadernos de exercicios dixitais  das  editoriais  Santillana e  Hachette,  dentro dos seus  portais  de
recursos educativos, aos que pode acceder o alumnado en caso de ensino non presencial. 
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VII.   ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Actividades de recuperación e reforzo.
Nunha perspectiva de pedagoxía diferenciada que teña en conta a diversidade do alumnado no nivel de
coñecementos  e  de ritmos  diferentes  de  aprendizaxe,  teremos  especial  coidado dentro  das  posibilidades
horarias  de  que  cada  alumno  acade  os  obxectivos  fixados  repasando  ou  reforzando  os  contidos  e  as
capacidades.
A recuperación daquel  alumnado con dificultades  na progresión realizarase  de forma inmediata  na aula
mediante exercicios complementarios individualizados de recapitulación e aplicación de distintas estratexias
axeitadas  ás  dificultades  que  os  alumnos  presenten  (comprensión/expresión  escrita/oral,  aspectos
gramaticais, etc.)
Os propios manuais poden ser fonte de actividades de ampliación e reforzo para consolidar de forma lúdica a
linguaxe e as estruturas adquiridas. 
No caso de alumnos avanzados, poderaselles propor actividades para ampliar coñecementos ou lecturas de
un grao de dificultade maior. 

VIII.   ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO,
            RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA    
            PENDENTE
No caso de alumnos que teñan francés pendente do curso anterior, a Xefatura de Departamento elabora un
plan de traballo específico.
Neste curso 2020-2021, só hai alumnado pendente nos cursos de 1º, 2º e 3º de ESO. 

Plan de traballo
A Xefa de Departamento porase en contacto co alumnado de ESO suspenso para explicarlles o plan de
acción. 
Pediralle aos alumnos de ESO unhas fichas de actividades que deberán presentar periodicamente nas datas
previamente comunicadas. 
O alumnado estará informado de que estas fichas de actividades se atopan aloxadas na aula virtual da Xefa
do Departamento, nos apartados de Francés Pendiente de 1º, Francés Pendiente de 2º, ou Francés Pendiente
de 3º.
A presentación destas actividades realizarase nos meses de novembro, xaneiro e marzo.
As tres entregas son obrigatorias. Cada entrega ten que estar debidamente realizada, completa e presentada
dentro do plazo estipulado.  
Despois da 3ª entrega, os/as alumnos/as  realizarán unha proba que constará de: comprensión oral,    de
comprensión escrita,  e de coñecementos de lingua (gramática e vocabulario).  Os exercicios desta última
parte serán similares aos que se traballaron para cada entrega. 
Os valores de cada destreza na nota son:  
Comprensión oral: 15 %
Comprensión escrita: 15 % 
Gramática e vocabulario: 70 %

En caso de avaliación negativa  realizarase un exame final no mes de maio.
Neste caso, o valor de cada destreza na nota final queda como segue: 
Comprensión oral: 15 %
Comprensión escrita: 15 % 
Gramática e vocabulario: 70 %

                                                                                                                                                                
11



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

IX.       ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
             E EXTRAESCOLARES

O  Departamento  ten  programada  e  reservada  dende  finais  do  curso  pasado  a  asistencia  á
representación  teatral  da  obra  Une  amitié  intouchable,  baseada  na  película Intouchables a
principios  do 2º trimestre para 3º, 4º de ESO e BACHARELATO.
Esta actividade levarase a cabo sempre e cando a situación sanitaria o permita e se a compañía de
teatro mantén a sua obra en cartel.

O Departamento estará sempre atento a calquera proposta de actividades relacionada co francés na
nosa cidade  ( películas, concursos, exposicións, etc) .

X.      REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN  
          DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS E PROCESOS 
          DE MELLORA

O profesorado ten asignada unha hora de reunión semanal, fixada por consenso os xoves de 9:50 a
10:40, durante a que se  procederá a: 

– facer  un  seguimento  do  alumnado de  cada  curso  e   avaliar  o  grao  de  consecución dos
estándares de aprendizaxe e dos contidos programados para cada unidade .

– levar a cabo un seguimento do programa de recuperación da materia pendente.
– expor e analizar calquera dificultade atopada durante o traballo na aula.

Ao final de cada trimestre, cada profesor elaborará un informe cos resultados da avaliación por
grupos  e  niveis,  no  que  se  reflectirán  ademais  os  contidos  e  estándares  de  aprendizaxes  non
acadados e as razóns dese desaxuste. 

Se houbera acordos para reformar a programación inicial, éstes deberán ser recollidos pola xefa de
departamento nunha acta de reunión e reflectidos na memoria ao final do curso. 

A  actividade docente  oblíganos a tomar decisións respecto de cada un dos apartados que debe ter
unha programación de aula:  os obxectivos didácticos da materia, os contidos, as actividades que
consideramos mais adecuadas para conseguir os obxectivos propostos, as estratexias e os recursos
(  suficientes  e  variados)  que resulten  mais  adecuados aos  obxectivos  e  ao grupo onde van ser
aplicados. 
Asi  mesmo,  tamén resulta  imprescindible  concretar  os  criterios,  procedementos,  instrumentos  e
técnicas  de  avaliación  mediante  os  que  imos  comprobar  que  os  alumnos  aprenden  á  vez  que
desenvolven as habilidades e capacidades que corresponden á sua idade e ao seu nivel. 
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Resulta importante tamén prever as condicións de tempo para garantizar que os alumnos logren as
aprendizaxes requeridas  de forma eficaz.
Unha vez establecidas estas premisas, as  decisións que cada profesor/a toma ao preparar as suas
clases deben ter sempre como referencia a programación didáctica da sua materia. 
Para proceder á avaliación de dita programación, pensamos que os indicadores seguintes poderían
ser  de utilidade  si  reflexionamos sobre cada  un deles,  os  valoramos  e,  en caso  de valoración
negativa, facemos unha proposta de mellora. 

1) Formulamos  claramente  os  obxectivos  didácticos  que  teñen  que  conseguirse  coa  nosa
intervención educativa e que os nosos alumnos teñen que acadar.

2) Seleccionamos e secuenciamos os contidos tendo en conta a progresión e a adecuación aos
nosos grupos de alumnos/as .

3) Adoptamos estratexias e programamos actividades en función dos obxectivos didácticos, e
en función dos distintos tipos de contidos. 

4) Planificamos as clases de modo flexible, con actividades e recursos (persoais, materiais, de
tempo,  de agrupamentos....) axustados á programación didáctica. 

5) Establecemos de modo explícito os criterios, os procedementos e instrumentos de avaliación
que permiten facer o seguemento do progreso do alumnado e comprobar o grao no que
acadan a aprendizaxe. 

6) A nosa programación ten en conta o libro de texto elexido para ser utilizado ao longo do
curso. 

7) En caso de que veña un profesor suplente, atopará suficiente información na programación
(obxectivos,  competencias,  metodoloxía,  temporalización  ,  criterios  de  avaliación,
actividades complementarias, medidas de atención á diversidade, recursos.....) 

8) Lévanse  a  cabo suficientes  reunións  de departamento  para  avaliar  a  nosa progresión  na
materia  e a nosa propia programación didáctica. 

9) Estas reunións sirven para reorientar a aplicación da programación na aula. 
10) Por último, ao final do proceso, unha vez levada a cabo a aplicación real da programación e

cando xa temos unha perspectiva mais completa gracias aos resultados da avaliación  do
alumnado, temos en conta a avaliación da programación no curso seguinte e incluimos as
modificacións  necesarias. 

XI.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA
         DOCENTE

Para proceder á avaliación da nosa propia práctica docente, cabe interrogarse sobre varios aspectos
a ter en conta á hora de impartir clase. Dende esta perspectiva de autoavaliación, pensamos que os
indicadores seguintes poden ser de utilidade para seren valorados e sacar conclusións de mellora en
caso de valoración negativa dalgún dos puntos. 
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Motivación inicial dos alumnos 

-  A principios  de curso dase a  coñecer  a  programación aos  alumnos:  obxectivos,  metodoloxía,
criterios de avaliación, etc...
-  Preséntanse os obxectivos e proponse un plan de traballo, explicando a sua finalidade, antes de
cada unidade. 
- Distribúese o tempo adecuadamente.
- Adóptanse distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, dos recursos a
utilizar... etc, controlando sempre que o  clima de traballo sexa adecuado.
-  Utilízanse  recursos  didácticos  variados  (  audiovisuais,  informáticos,  técnicas  de  aprender  a
aprender...).

Instrucións, aclaracións e orientacións para  as tarefas dos alumnos

- Danse instrucións precisas e claras antes de cada actividade.
- Comprobase, de diferentes modos, que os alumnos  comprenderan a tarefa que teñen que realizar:
facendo preguntas, facendo que verbalicen o proceso, ... 
- Facilítanse estratexias de aprendizaxe: cómo solicitar axuda, cómo buscar fontes de información,
danse ánimos e asegúrase a participación de todos.... 
- Contrólase frecuentemente o traballo dos alumnos: preguntas  adicionais, controis orais, repasos,...

Clima na aula 

-As relacións  que establece o profesor cos  alumnos dentro da aula,  as  que eles establecen co
profesor  e as que os alumnos establecen entre sí son correctas, fluidas e non discriminatorias. 
- Establécense normas de convivencia e reaccionase de forma ecuánime ante situacións conflictivas.
- Foméntase o respecto e a colaboración entre os alumnos.
- Proporciónanse situacións que facilitan aos alumnos o desenvolvemento da afectividade como
parte da sua educación integral. 

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe

- Revísanse e corríxense  frecuentemente os contidos, as  actividades propostas dentro e fora da
aula, a adecuación dos tempos e os  materiais utilizados. 
- Proporciónase información ao alumno sobre a execución das tarefas,  cómo pode melloralas e
favorécense  procesos de autoavaliación. 
- En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados, propóñense novas actividades que faciliten a
sua adquisición. 
- En caso de obxectivos suficientemente alcanzados en corto espacio de tempo, propóñense novas
actividades que faciliten un maior grado de adquisición
- A programación coincide  co que se fai  na clase.
- A temporalización dos contidos coincide coa programación. 

Diversidade 

- Tense en conta o nivel de habilidades dos alumnos, os seus ritmos de aprendizaxe, as posibilidades

                                                                                                                                                                
14



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

de atención, e, en función deles, adáptanse os distintos momentos do proceso de ensino-aprendizaxe
( motivación, contidos, actividades...) 
-  O  profesorado  do  Seminario  coordínase   para  modificar  e/ou  adaptar  contidos,  actividades,
metodoloxía e recursos aos diferentes ritmos e posibilidades de aprendizaxe.

Avaliación 

- Tense en conta o procedemento xeral, que cada profesor/a concreta na sua  programación de aula,
para a avaliación das aprendizaxes de acordo co proxecto didáctico do departamento. 
- Realízase unha avaliación inicial a principio de curso para axustar a programación, na que se ten
en conta a información do profesor que impartiu clase a eses alumnos o ano anterior.
- Utilízanse sistemáticamente procedementos e instrumentos variados de recollida de información  (
diario de clase, rexistro de observacións, ficha de seguemento....) 
- Utilízanse suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a avaliación dos
diferentes contidos. 
-  Aplícanse criterios  de avaliación e  de cualificación (  ponderación do valor  de cada unha das
probas, …) de acordo coa programación do departamento. 
- Corrixese e explícase habitual e sistemáticamente os traballos e as actividades dos alumnos e
danse  pautas para a mellora da sua aprendizaxe. 

XII. ENSINO NON PRESENCIAL 

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, no apartado 3 
das Instrucións do 30 de xullo 2020, establece que os departamentos incorporarán á programación 
unha transición posible ao ensino non presencial, se fose necesario. 

Porén será necesario
– realizar a revisión de obxectivos e competencias
– identificar as aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave

Dado que no momento de redactar esta programación non se fixo efectivo o paso ao ensino non presencial e
non sabemos nin siquera se se vai producir nen cando, resulta imposible contemplar estas directrices. 
Se chegase o momento de cambiar ao ensino non presencial, o departamento,  despois de analizar en qué
punto da programación estamos,   levará  a  cabo as  modificacións necesarias  en canto aos  contidos,  aos
estándares de aprendizaxe e ás competencias. 

Materiais e  recursos didácticos:

Libro de texto, aula virtual, vídeos, películas, documentos auténticos sacados de internet,  plataformas 
educativas das propias editoriais, videoconferencias. 

A aula virtual do IES do Castro, na que están matriculados todos os alumnos de Francés de todos os 
cursos, así como os que teñen a materia de Francés pendente, será o recurso imprescindible para manter o 
contacto co alumnado, e o lugar de recollida e entrega de tarefas. 
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Procedemento: 
Programaranse as tarefas semanais que serán incluídas nun documento enviado por cada titor ao alumnado, 
fundamentalmente a través da aula virtual. 
O alumnado realizará as tarefas encomendadas, que serán valoradas polo profesor. 
Realizaranse exames a través da opción de “Proba” da aula virtual.

Instrumentos:
Procederase a un control das tarefas enviadas ao alumnado. 
Procederase a un control individual das tarefas realizadas por cada alumno/a. 
No caso de videoconferencias, procederase a un control de asistencia.
Realizaranse exames virtuais a través da plataforma Cisco Webex , a través da aula virtual ou de ambas 
modalidades á vez. 

No caso de confinamento de certos alumnos/as dun grupo, por un período de tempo determinado, 
seguirase o mesmo método que na aula, pero “colgando” os materiais na aula virtual e atendendo de forma 
personalizada, se é posible, as dudas que plantexen os alumnos na propia aula virtual ou por medio do correo
electónico. 
En canto á avaliación destes alumnos, procederase como queda exposto no parágrafo anterior. 

XIII.   PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE  FRANCÉS  POR
           NIVEIS 
           Temporalización, contidos, estándares de aprendizaxe, contidos
           mínimos esixibles, procedementos e instrumentos de avaliación, 
           criterios de cualificación.

1º ESO  SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

Índice 1º ESO 

CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Temporalización …........................................................................................................

Contidos,  estándares  de  aprendizaxe,  contidos  mínimos  esixibles  e  criterios  de
avaliación por unidades didácticas programadas............................................................

Procedementos e instrumentos de avaliación …............................................................

Criterios de cualificación en xuño ….............................................................................

Criterios de cualificación en setembro …......................................................................

17

17

34

35

35
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Temporalización de contidos

O material básico a utilizar neste nivel é o método Parachute 1. A materia ven organizada e 
dividida en 7 unidades temáticas que se traballarán ao longo do curso escolar. 
A temporalización dos contidos será a seguinte ( pero podería estar suxeita a algunhas variacións 
dependendo do número de horas efectivas en cada trimestre ou das características do grupo):

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unidade 0 Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6

1º ESO    PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 0 
Funcións comunicativas
Saúdar 
Presentarse
Presentar a alguen 
Contar ata 20 
Dicir cal é a sua cor favorita
Contidos sintáctico-discursivos
Comment tu t´appelles?
S´appeler ( je, tu , il , elle) 
Comment ça va?
Qui est- ce? C´est..... 
Contidos lexicais
Palabras transparentes
Os saúdos
O alfabeto
As cores 
Os números ata 20
Sonidos e ortografía
A entoación interrogativa e a entoación exclamativa
Signos de puntuación ( exclamación, interrogación)
O ritmo da frase francesa
Aspectos socioculturais 
Saúdos
Persoaxes francófonos soados
Competencias clave desenvolvidas
CCL -  CMCCT – CSC-  AA
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Unidade 1 
Funcións comunicativas
Nomear o material escolar.
Identificar unha persoa ou obxecto.
Describir un obxecto.
Falar do horario escolar (días da semana, materias).
Falar das súas materias favoritas.
Contidos sintáctico-discursivos
Os artigos definidos.
Os artigos indefinidos.
Qu’est-ce que c’est? C’est…
Contidos lexicais
O material escolar.
As cores.
As materias.
Os días da semana.
Sonidos e ortografía
Son [ɔɔɔ ].    Je lis, je dis: ai = [ɛ].
Aspectos socioculturais 
A escola en Francia: sistema escolar, horarios e materias, instalacións…
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade 2 
Funcións comunicativas
Pedir información sinxela a alguén como o seu nome, clase…
Expresar os gustos.
Describir a alguén.
Dicir a data.
Contidos sintáctico-discursivos
Verbos en –er: je, tu, il, elle.
Verbo être.
Formación do feminino dos adxectivos.
Formación do plural.
Contidos lexicais
Meses.
Números do 20 ao 31.
Deportes e tempo libre.
Adxectivos para a descrición.
Sonidos e ortografía
O son [y]  - O son [R] -  Ou = [ou]  - «E» mudo
Aspectos socioculturais 
Os deportes. Festas francesas. Símbolos franceses.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT /  AA / CSC / SIEE / CEC
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Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 0: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber contar ata 20 
Saber saúdar de distintas maneiras
Saber presentarse
Saber preguntar para coñecer a alguen
Saber deletrear
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ) : Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita) : Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 0: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender cando alguen saúda e cando alguen se presenta 
Entender cando alguen conta.
Entender cando alguen deletrea palabras
Contidos mínimos de comprensión oral
Ser capaz de identificar os números ata 20
Ser capaz de entender palabras soltas deletreadas
Ser capaz de entender diálogos curtos de presentacións e saúdos
Entender preguntas para presentarse

Comprensión escrita
Comprender os diálogos curtos desta unidade ou outros de dificultade e características similares. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ordenar ou completar un pequeno diálogo de saúdos e presentacións
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Produción  oral
Pronunciar os números ata 20
Ler e repetir os diálogos do libro para presentarse
Ler e repetir o alfabeto.  Deletrear palabras en voz alta. 
Memorizar as cores. Saber expresar a sua cor preferida.
Elaborar pequenos diálogos de saúdos e presentacións.
Contidos mínimos de produción oral
Ser capaz de ler un diálogo de presentación ou saúdos.
Ser capaz de contar ata 20.
Ser capaz de deletrear.
Ser capaz de expresar a sua cor favorita.
Ser capaz de saudar  e presentarse dicindo o seu nome.
Ser capaz de preguntarlle o nome a alguen.

Produción escrita
Escribir diálogos con frases curtas para saúdar, presentarse, preguntar o nome e despedirse
Contidos mínimos de produción escrita
Saber escribir o seu nome
Saber escribir un pequeno diálogo para saúdar, presentarse, preguntar o nome e despedirse.

Coñecementos de lingua 
O verbo s´appeler
As preguntas « Comment tu t´appelles ? Comment ça va ? 
Pregunta : Qui est-ce ?    Resposta : C´est....
Léxico dos saúdos, dos números ata 20, das cores e do alfabeto
A entoación da frase interrogativa e da frase negativa
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber o verbo s´appeler.
Saber completar un diálogo coas estructuras vistas nesta unidade.
Coñecer o vocabulario dos saúdos, dos números ata 20, das cores.
Distinguir a entoación interrogativa da exclamativa ou da enunciativa.

Aspectos socioculturais
Diferentes formas de saudarse.
Persoaxes franceses célebres ( Asterix, Obélix, Napoléon, Os tres Mosqueteros ….) 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Completar diálogos onde os persoaxes célebres franceses se saúdan, se despiden ,se presentan e se 
coñecen. 
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Unidade 1: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber identificar o material escolar e diversos obxectos cotiás
Saber falar do seu horario 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ) : Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita) : Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en parellas ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 1: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender frases ou diálogos para identificar obxectos.
Entender diálogos con frases breves onde se fale das materias de clase e do horario escolar
Contidos mínimos de comprensión oral
Saber extraer información global ou específica dun diálogo no que se fale das materias de clase e do
horario escolar
Saber completar un diálogo sinxelo coa información que falta captada nunha audición

Comprensión escrita
Comprender os diálogos curtos da unidade ou outros de características similares.
Unir textos e imaxes
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar textos coa información solicitada
Ler textos e relacionalos coas imaxes adecuadas
Responder  a un cuestionario de Verdadeiro ou Falso

Produción  oral
Contestar a preguntas sobre o  seu horario escolar, do seu material de clase
Elaborar un peaueno texto para falar do seu horario escolar,do seu material de clase 
Ensaiar a lectura dos textos do libro, do cahier ou dalgun de dificultade similar sobre os temas da 
unidade
Contidos mínimos de produción oral
Saber contestar a preguntas referidas ao material de clase e ao horario lectivo
Saber dicir en qué clase e enqué instituto  se está e saber contar o seu horario de clase diario coas 
diversas materias
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Produción escrita
Escribir os días da semana, as materias escolares e o material de clase
Redactar un pequeno texto onde o alumno se presente, indique en qué clase e en qué instituto está e 
describa brevemente o seu horario escolar e a sua materia preferida. 
Contidos mínimos de produción escrita
Contestar a preguntas sinxelas sobre o seu instituto, o seu horario escolar, a sua materia preferida e 
o seu material de clase
Escribir o nome dos obxectos de clase, das materias de clase e dos días da semana
Escribir o seu horario semanal en francés

Coñecementos de lingua 
Os artigos definidos e indefinidos
Diferenciar ben a pronunciación de « le »  e « les »
A pregunta : Qu´est-ce que c´est ?  C´est....
O vocabulario dos días da semana, do material escolar, das materias de clase 
O son correspondente á grafía « ai »
O son « o » nasal
Contidos mínimos en coñecementos de lingua
Saber utilizar os artigos definidos e indefinidos 
Saber utilizar as preguntas « Qu´est-ce que c´est ? »  « Qui est-ce ? »  e « Comment ? » 
Saber pronunciar a grafía « ai » 
Saber o vocabulario dos días da semana, do material escolar, das materias de clase 

Aspectos socioculturais
O sistema escolar en Francia: niveis, materias e instalacións
Os escritores franceses Saint Exupéry et La Fontaine e a cidade de Perpignan
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Elaborar unha páxina a modo de collage onde aparezan escritores, persoaxes de ficción, ciudades , 
obxectos, etcc..... relacionados con Francia. Será a páxina inicial do « Cahier personnel » do alumno

Unidade 2: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar dos seus gustos
Describirse e describir aos compañeiros
Saber expresar a data
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender
Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ) : Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita) : Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 2: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender preguntas sobre datas, deportes ou actividades diversas, gustos 
Distinguir o masculino do femenino nos adxectivos utilizados para a descripción
Comprender diálogos curtos onde se fale de gustos
Recoñecer as formas verbais de « être » 
Contidos mínimos de comprensión oral
Saber recoñecer preguntas sobre datas, deportes, outras actividades ou sobre os gustos
Saber distinguir a marca do femenino nos adxectivos
Entender a información global nun diálogo sobre os gustos

Comprensión escrita
Entender os diálogos escritos da unidade 2 
Entender un diálogo escrito sobre gustos
Unir textos e imaxes
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ler textos curtos sobre gustos e asociar ás imaxes
Completar pequenos textos sobre gustos ou descripcións

Produción  oral
Describirse – describir a un amigo 
Saber formular preguntas sobre os gustos de alguen
Saber contestar a preguntas sobre os gustos, os deportes ou as datas ( por exemplo, a do 
cumpleanos)
Contidos mínimos de produción oral
Saber dicir os números ata 31
Saber nomear os meses do ano
Saber describirse físicamente
Saber contestar preguntas sobre datas , gustos  e deportes

Produción escrita
Escribir os números ata 31
Escribir os meses do ano
Escribir un texto breve para describirse a un mesmo ou a outra persoa
Escribir o léxico sobre a descripción, os gustos ou os deportes
Contidos mínimos de produción escrita
saber contestar a preguntas sobre os seus gustos, os seus deportes favoritos, datas relevantes
saber escribir os meses do ano, os números ata 31
saber escribir unha data

Coñecementos de lingua 
Presente dos verbos en -er 
Presente do verbo « être »
Femenino dos adxectivos de descripción
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Plural destes adxectivos
Léxico dos meses do ano, os números ata 31, os adxectivos para describir a persoas, os deportes e 
as actividades de lecer
O son [y] e o son [R] . O son correspondente á grafia « ou » . O « e » mudo ao final dunha palabra.
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
O presente do verbo « être » e o presente dos verbos en -er
Vocabulario dos números de 0 a 31, dos meses do ano, dos deportes, das actividades de lecer e dos 
adxectivos de descrición básicos
A pronunciación da grafía « ou »  e do -e mudo

Aspectos socioculturais
As datas dalgunhas festas francesas
Algúns símbolos de Francia
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Saber dicir e escribir a data dalgunhas celebracións ( fête de la musique, fête nationale, Noël, ...)

1º ESO    SEGUNDA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 3 
Funcións comunicativas
-Facer valoracións.
-Describir accións.
-Falar de ecoloxía.
Contidos sintáctico-discursivos
-Verbos en –er  todas as persoas do presente
-Oracións negativas.
-A elisión.
-On=nous.
Quand 
Contidos lexicais
-Verbos de acción.
-Reciclaxe e ecoloxía.
-Os números do 40 ao 100.
Sonidos e ortografía
O son  [ʒ ] e o son [ɑɔ] 
A pronuncia de « au » e « eau »  [o] 
Aspectos socioculturais 
A xeografía de Francia ( mares, océanos, ríos, montañas, países limítrofes,  cidades mais 
importantes )   O canal du Midi. 
Os xestos ecolóxicos a efectuar para preservar o medioambiente
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT  / CSC 
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Unidade 4 
Funcións comunicativas
Situarse no espazo.
Preguntar e dicir a idade.
Falar da familia.
Dar ordes ou consellos.
Expresar a posesión.
Contidos sintáctico-discursivos
As preposicións de lugar.
Os determinantes posesivos.
O verbo avoir.
O imperativo afirmativo.
Contidos lexicais
As partes do corpo.
A familia.
Sonidos e ortografía
Identificar a entoación do imperativo.
A liaison.
O son [Ø].
O son [z].
Aspectos socioculturais 
Os medios de comunicación e a publicidade.
A orixe dos apelidos máis usuais e insólitos en Francia.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / CSC /  CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 3 : Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber describir accións utilizando os verbos da uninade 3 
Saber nomear as accións importantes para preservar o medioambiente
Saber pronunciar o son  [ʒ ] e o son [ɑɔ]  e as grafias « au » e « eau » 
Saber as nocións básicas da xeografía francesa  presentada nesta unidade ( mares, océanos, ríos, 
montañas, países limítrofes,  cidades mais importantes )
Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ) : Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita) : Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 3: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender números de teléfono
Comprender información global ou específica relacionada con verbos de acción vistos na unidade
Comprender información sobre accións importantes relacionadas para mellorar o medioambiente
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender a información global 
Relacionar accións con imaxes despois dunha audición
Entender un número de teléfono

Comprensión escrita
Comprender textos curtos sobre accións que axudan ao medioambiente
Completar ocos dun texto co vocabulario visto na unidade
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar ocos dun texto sinxelo co vocabulario básico visto na unidade

Produción  oral
Saber preguntar « Qu´est-ce qu´il/elle fait ? » 
Saber contestar a pregunta anterior cos verbos vistos nesta unidade
Pronunciar correctamente un número de teléfono
Ler correctamente os diálogos e textos desta unidade
Contidos mínimos de produción oral
Saber preguntar « Qu´est-ce qu´il/elle fait ? » e contestar cos verbos vistos nesta unidade
Pronunciar un número de teléfono
Ler correctamente as grafías « au » e « eau »

Produción escrita
Describir as accions da unidade coa axuda de imaxes 
Utilizar o pronome « on » para referirse a « nous » 
Elaborar frases divertidas con « quand » e os verbos de acción básicos vistos na unidade
Redactar un decálogo de accións importantes sobre reciclaxe e preservación do medioambiente
Contidos mínimos de produción escrita
Describir debuxos onde hai accións 
Escribir  pequenas frases sobre ecoloxía coa axuda do pronome « on » 

Coñecementos de lingua
Recoñecer unha frase negativa con ne...pas
Saber pronunciar e escribir os verbos de acción en forma afirmativa e negativa
Pasar da forma afirmativa á forma negativa / transformar unha frase negativa en afirmativa
Transformar frases con « on » e con « nous » 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber pronunciar e escribir os verbos de acción en forma afirmativa e negativa
Pasar da forma afirmativa á forma negativa / transformar unha frase negativa en afirmativa
Transformar frases con « on » e con « nous » 
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Aspectos socioculturais
Coñecer os datos importantes de xeografía francesa vistos nesta unidade
Ampliar estos datos con outros  coñecidos polo alumnado
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer os datos importantes de xeografía francesa vistos nesta unidade

Unidade 4: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Coñecer o léxico das partes do corpo e das relacións de parentesco
Saber indicar a situación dun obxecto no espazo coas preposicións de lugar adecuadas
Saber preguntar e expresar a idade
Saber describir a sua familia utilizando os posesivos
Saber expresar a pertenza
Saber pronunciar correctamente palabras nas que aparezan os sons  [ø]  e  [z]
Saber cando hai que facer a « liaison »  e facer as básicas (suxeito + verbo / c´est + vocal / 
adxectivo + nome ….) 
Non pronunciar o « s » final
Saber entender e expresar ordes co imperativo

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ) : Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita) : Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 4: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender a información global e específica onde aparezan as partes do corpo
Comprender informacións sobre as relacións de parentesco na presentación oral dunha familia 
Comprender ordes dadas a unha ou varias persoas
Comprender unha pregunta sobre a idade. Entender a idade dunha persoa
 respecto a outro
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender informacións sobre as relacións de parentesco na presentación oral dunha familia 
Comprender unha pregunta sobre a idade. Entender a idade dunha persoa
Entender a ubicación dun obxecto coas preposicións de lugar básicas ( sur, sous, devant, derrière, 
entre, dans) 
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Comprensión escrita
Comprender textos onde alguen presenta a sua familia
Comprender conversacións onde se situan obxectos no espazo
Completar frases nun texto con ocos
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar frases dun texto con ocos onde falten as preposicións de lugar ou vocabulario básico 
estudado nesta unidade. 
Comprender un texto ou diálogo onde se presenten unha familia ou relacións de parentesco.

Produción  oral
Saber facer preguntas sobre a familia e saber presentar a sua propia familia.
Saber preguntar pola ubicación dun obxecto e saber situar un obxecto no espazo
Saber expresar a pertenza dos obxectos da clase de uso cotián cos adxectivos posesivos
Saber dar unha orde ou un consello empregando o imperativo
Contidos mínimos de produción oral
Saber contestar a preguntas sobre a sua familia.
Saber preguntar pola ubicación dun obxecto e saber situar un obxecto.

Produción escrita
Redactar un texto de presentación da sua familia
Escribir frases para situar obxectos
Redactar consellos para acadar hábitos saudables diante do ordenador
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un texto sobre a sua familia
Escribir frases para situar obxectos

Coñecementos de lingua 
Saber o presente do verbo « avoir » 
Coñecer as formas dos adxectivos posesivos
Coñecer e utilizar as preposicións de lugar
Saber formar o imperativo a partir do presente
Coñecer o vocabulario do corpo e o vocabulario da familia 
Pronunciar correctamente os sons  [ø]  e  [z] estudados nesta unidade
Realizar as liaisons básicas e non pronunciar o « s » final
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber pronunciar e escribir o verbo « avoir » 
Coñecer as formas dos adxectivos posesivos
Coñecer  as preposicións de lugar
Saber pronunciar e escribir as partes do corpo e as relacións de parentesco
Ler con corrección os textos desta unidade
Esforzarse en utilizar a « liaison » alí onde é necesaria

Aspectos socioculturais
Ler a tira debuxada « Pequena historia dos apelidos franceses »
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Interesarse pola orixe dos apelidos franceses

                                                                                                                                                                
28



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

1º ESO    TERCEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 5 
Funcións comunicativas
Facer compras e comentarios sobre a roupa.
Preguntar e expresar a causa.
Preguntar e dicir a hora.
Falar das tarefas cotiás.
Contidos sintáctico-discursivos
Os determinantes demostrativos.
O verbo mettre.
Pourquoi… parce que…
O  verbo faire
Contidos lexicais
A roupa.
A hora.
As fórmulas de cortesía (tu ou vous, je voudrais).
Sonidos e ortografía
Os sons  [v]  e  [œ]
O son correspondente á grafía «oi» 
Aspectos socioculturais 
Os diferentes estilos á hora de vestir.
París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía…
Competencias clave desenvolvidas
CCL /  CSC / SIEE / CEC

Unidade 6 
Funcións comunicativas
Propor, pedir e rexeitar alimentos.
Falar das comidas.
Falar das actividades cotiás.
Contidos sintáctico-discursivos
Os artigos partitivos.
O verbo prendre.
Os verbos pronominais.
Contidos lexicais
O alfabeto.
Os alimentos.
As comidas.
As actividades cotiás.
Sonidos e ortografía
O son [ɛɔ]   e o son   [ʃ]
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As grafías : in, ein, ain, aim pronunciadas [ɛɔ].
Aspectos socioculturais 
Alimentación e dietética.
As vacacións en Francia: estancias, solidariedade e minusvalías.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / CSC 

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 5: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber dar a sua apreciación sobre unha prenda de vestir.
Saber describir a sua vestimenta.
Desenvolverse nunha situación de compra de roupa nunha tenda.
Saber preguntar e indicar a hora .
Saber preguntar a causa e expresala..
Saber contar as tarefas domésticas ( facer a limpeza, facer a compra, cociñar...)
Coñecer e saber utilizar os adxectivos demostrativos.
Saber lo presente de indicativo do verbo « faire » .
Coñecer os dous usos do pronome suxeto « vous » 
Dar a sua opinión sobre os diferentes estilos de vestir
Coñecer diversas informacións sobre Paris

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ) : Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita) : Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 5: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender información global e específica en diálogos sobre compras de roupa ou  tarefas cotiás.
Comprender preguntas sobre a hora. Comprender as horas. 
Comprender preguntas sobre roupa ou prezos nunha tenda.
Comprender a descrición dun look ou dunha prenda de vestir.
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender información global en diálogos onde se fale da hora, da roupa ou de tarefas cotiás.
Comprender as preguntas e os prezos nunha situación de compra de roupa.
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Comprensión escrita.
Comprender textos de blogues onde a xuventude fala da sua vestimenta ou dos seus gustos sobre 
roupa.
Comprender diálogos onde aparezan actividades  e horas.
Saber preguntar a causa ( pourquoi?) e expresala con «parce que» 
Completar textos con palabras de vocabulario estudadas nesta unidade.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender textos nos que se fala da sua vestimenta ou dos seus gustos sobre roupa.
Comprender diálogos onde aparezan accións cotiás e horas.

Produción  oral
Saber preguntar e expresar  a causa .
Saber preguntar e expresar a hora.
Saber contar algunhas actividades e saber dicir a qué hora se fai cada unha delas. 
Saber preguntar o prezo nun comercio e saber comprar nunha tenda de roupa. 
Saber describir a sua vestimenta actual.
Contidos mínimos de produción oral
Saber preguntar con « pourquoi » e contestar con « parce que »
Saber preguntar e dicir a hora.
Saber dicir qué actividade se fai nunha hora determinada do día.
Saber nomear as prendas de vestir respondendo á pregunta « qu´est-ce que c´est ? »
Saber describir a sua vestimenta.  

Produción escrita
Saber describir o seu look e saber dar a sua opinión.
Saber contar por escrito algunhas actividades indicando as horas 
Saber reutilizar o vocabulario e todalas estructuras adquiridas nas redaccións.
Saber preguntar con « pourquoi » esaber indicar a causa con « parce que ».
Contidos mínimos de produción escrita
Intentar reutilizar por escrito o vocabulario e as estructuras vistas .
Completar un texto con palabras de vocabulario desta unidade.
Contar as accións principais dun día indicado as horas. 
Describir a sua vestimenta e dar a sua opinión sobre ela. 
Saber utilizar « pourquoi » e « parce que »

Coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario das prendas de vestir,  das horas,  dalgunhas actividades diarias.
Saber pronunciar e escribir en presente os verbos « faire » e « mettre » . 
Coñecer a pregunta « pourquoi » e a sua contestación « parce que » 
Saber utilizar os adxectivos demostrativos.
Coñecer o pronome « vous » de cortesía.
Pronunciar correctamente os sons    [v]  e  [œ]
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario das prendas de vestir,  das horas,
Saber pronunciar e escribir en presente os verbos « faire » e « mettre » . 
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Coñecer a pregunta « pourquoi » e a sua contestación « parce que » 
Saber utilizar os adxectivos demostrativos.
Coñecer o pronome « vous » de cortesía.
Pronunciar correctamente os sons    [v]  e  [œ]

Aspectos socioculturais
Os diferentes estilos de vestimenta. Saber opinar sobre eles e sobre a moda en xeral. (êtes-vous 
victime de la mode ? Aimez-vous les marques ?....) 
Paris : monumentos, museos, estacións, restauración.... 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Ser capaz de expresar a sua opinión sobre a moda .
Saber dar informacións sobre Paris.

Unidade 6: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Coñecer o vocabulario da alimentación. 
Saber propoñer . Saber aceptar a proposición. Saber rexeitala. ( referido a unha comida)
Saber falar das comidas diarias.
Coñecer o vocabulario das accións cotiás.
Saber contar a sua vida cotiá.
Coñecer os artigos partitivos.
Saber o presente do verbo « prendre » 
Saber conxugar un verbo pronominal en presente. 
Recoñecer e pronunciar correctamente as grafías «in, ein, ain, aim» [ɛɔ]   e o son [ʃ]
Coñecer e interesarse polos contidos socioculturais desta unidade ( as «colonies de vacances», as 
rexións de «Haute-Savoie, Landes e Morbihan, as vacacións escolares e as diferentes zonas 
educativas de Francia.....)

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 6: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender os nomes dos alimentos presentados nesta unidade por orden alfabético.
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Comprender diálogos onde apareza unha invitación a tomar algo. ( almorzo, merenda....)
Comprender diálogos nos que se describa o que se toma nas diferentes comidas do día. 
Entender un diálogo onde se fale de accións cotiás . Entender a hora na que se realiza.  
Entender a descripción oral dun día completo indicando as horas onde se realiza cada actividade. 
Saber identificar ou distinguir palabras que conteñen os sons [ɛɔ]   e  [ʃ]
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender os nomes dos alimentos presentados nesta unidade por orden alfabético.
Comprender diálogos onde apareza unha invitación a tomar algo. ( almorzo, merenda....)
Entender un diálogo onde se fale de accións cotiás . Entender a hora na que se realiza.  

Comprensión escrita
Entender textos escritos onde se fale de diferentes alimentos ou comidas. 
Comprender textos nos que se describa unha xornada completa con diversas actividades e horas. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Saber extraer información global e específica de  textos nos que se describa unha xornada. 
Saber respostar preguntas sobre un texto no que se fale de comidas ou de alimentos. 

Produción  oral
Pronunciar o nome dos alimentos básicos vistos nesta unidade. 
Representar oralmente un diálogo onde se propón tomar algo, aceptando ou rexeitando a 
proposición. 
Presentar a sua xornada tipo, cos horarios en que se realiza cada acción. 
Pronunciar correctamente os sons [ɛɔ]  e [ʃ] presentados na unidade. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber o nome dos alimentos básicos vistos nesta unidade. 
Contestar preguntas sobre o que se soe tomar nas diferentes comidas do día. 
Presentar a sua xornada tipo, cos horarios en que se realiza cada acción. 
Pronunciar correctamente os sons [ɛɔ]  e [ʃ] presentados na unidade. 

Produción escrita
Elaborar unha redacción na que se describa a sua xornada tipo. 
Elaborar un  texto onde se describan as suas comidas diarias. 
Saber elaborar un diálogo entre camareiro e cliente para pedir un almorzo. 
Contidos mínimos de produción escrita
Elaborar un pequeno texto para  describir a sua xornada tipo. 
Elaborar un  pequeno texto onde se fale do que se toma no almorzo ou na merenda. 

Coñecementos de lingua 
Saber conxugar os verbos pronominais que aparecen nas accións cotiás ( se réveiller, se lever, se 
coucher, s´habiller...) 
Coñecer o vocabulario  dos alimentos e o das accións cotiás. 
Entender o uso do artigo partitivo, diferencialo dos artigos determinados e indeterminados, e saber 
usalo. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber pronunciar e escribir o verbo «prendre» en presente de indicativo. 
Saber conxugar os verbos pronominais que aparecen nas accións cotiás ( se réveiller, se lever, se 
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coucher, s´habiller...) 
Comprender o uso do artigo partitivo e saber colocalo nos ocos de frases a completar. 
Coñecer o vocabulario básico dos alimentos e o das accións cotiás. 

Aspectos socioculturais
Coñecer a composición típica das comidas en Francia.  Comparar coa composición típica das 
comidas no noso país ou cos alimentos mais utilizados. 
Reflexionar sobre hábitos alimenticios saudables. 
As vacacións en Francia. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Reflexionar sobre hábitos alimenticios saudables. 
Intercambiar opinións sobre os textos que abordan o tema das vacacións en Francia. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos que nos van permitir levar a cabo a avaliación son os seguintes:  

Observación directa de cada alumno/a  na aula. 
Levarase a cabo un control diario que permita valorar : 

• A participación nas distintas actividades .
• Como realiza o traballo diario ( individual ou en grupo ) .
• O grao de dominio, precisión e  corrección ao utilizar a linguaxe oral nos intercambios  cos 

compañeiros ou co profesor .
• A corrección ao utilizar a linguaxe oral en interaccións simuladas ou  diálogos elaborados a partir 

dos modelos vistos nas unidades. 
• A regularidade e o traballo na casa. 
• O respecto cara aos demais compañeiros.
• O bo comportamento na aula. 
• A actitude, a motivación, a participación e o traballo ( na aula e na casa)

2.- Probas obxectivas (exames) 
Haberá alomenos dúas probas obxectivas por trimestre .

Cada unha delas constará de 5 apartados diferenciados (puntuado cada un sobre 10 puntos)  que permitan 
cuantificar

• a comprensión oral
• a comprensión escrita  
• a expresión oral ( na medida en que o tempo de clase e o número de alumnos  permita unha 

entrevista individual; se eso non fora posible, procederase a valorar as intervencións en diálogos ou 
interaccións simuladas realizadas na clase a modo de probas orais dentro de cada unidade) 

• a expresión escrita 
• a adquisición dos conceptos lingüísticos (vocabulario e gramática) reflectidos nas distintas unidades

e do coñecemento socio-cultural reflectido no material estudado en clase

3.- Revisión dos traballos de cada alumno ( deberes) 
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4.- Revisión dos cadernos
a) caderno persoal de clase ( Cahier de Français) ( onde estarán reflectidas todas as actividades e tarefas de
clase)  e da casa
b) caderno de actividades do método Parachute 1
Aspectos a ter en conta: 

– Boa presentación
– Apuntes completos
– Exercicios feitos

      --     Documentación ordenada

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En  canto aos criterios de cualificación, aplicaráse a seguinte   porcentualización para a avaliación numérica:
Cualificación en xuño. Porcentaxes.

1º ESO CONVOCATORIA DE XUÑO

Comprensión oral 15,00%

Comprensión escrita 15,00%

Expresión oral 15,00%

Expresión escrita 15,00%

Coñecementos lingüísticos e socio-culturais 25,00%

Traballo / actitude / motivación / participación 15,00%

Cualificación en setembro. 

Nota para  o alumnado  que non acadara avaliación positva  en xuño e se teña que presentar á proba
extraordinaria de setembro.
Por falta de tempo na sesión de exame, non será posible realizar a proba de expresión oral.
As porcentaxes aplicables na avaliación extraordinaria de setembro quedan repartidas do seguinte modo: 

1º ESO CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Comprensión oral 20,00%

Comprensión escrita 20,00%

Expresión escrita 20,00%

Coñecementos de lingua 40,00%
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2º ESO  SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

Índice 2º ESO 

CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Temporalización …........................................................................................................

Contidos,  estándares  de  aprendizaxe,  contidos  mínimos  esixibles  e  criterios  de
avaliación por unidades didácticas programadas............................................................

Procedementos e instrumentos de avaliación …............................................................

Criterios de cualificación en xuño ….............................................................................

Criterios de cualificación en setembro …......................................................................

36

37

59

60

60

Temporalización de contidos

O material básico a utilizar neste nivel é o método Parachute 2. A materia ven organizada e 
dividida en 7 unidades temáticas que se traballarán ao longo do curso escolar.
Na unidade 0, incorporaranse ou se repasarán os contidos que, polos efectos da pandemia, non 
puderon ser vistos no curso anterior ou foron vistos simplemente como ampliación pero non 
avaliados. 
A temporalización dos contidos será a seguinte ( pero podería estar suxeita a algunhas variacións 
dependendo do número de horas efectivas en cada trimestre, das características do grupo ou da 
complexidade  dos contidos non vistos o curso pasado):

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unidade 0
(Adquisición dos 
contidos non vistos no 
curso anterior)

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6
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2º ESO    PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 0  
Esta unidade está enfocada á adquisición dos contidos mais necesarios que non puderon ser vistos o 
curso pasado debido ao confinamento. Corresponden aos contidos básicos das unidades 4,5 e 6 do 
método Parachute 1. 

Funcións comunicativas 
Situarse no espazo.
Preguntar e dicir a idade.
Falar da familia.
Dar ordes ou consellos.
Expresar a posesión
Facer compras e comentarios sobre roupa
Preguntar e expresar a causa.
Preguntar e dicir a hora.
Falar das tarefas cotiás
Propor, pedir e rexeitar alimentos.
Falar das comidas.
Falar das actividades cotiás.
Contidos sintáctico-discursivos
As preposicións de lugar.
Os determinantes posesivos.
O verbo avoir.
O imperativo afirmativo.
Os determinantes demostrativos.
O verbo mettre.
Pourquoi… parce que…
O  verbo faire
Os artigos partitivos.
O verbo prendre.
Os verbos pronominais.
Contidos lexicais
As partes do corpo.
A familia.
Os alimentos.Repaso do alfabeto.
As comidas.
As actividades cotiás.
A liaison.
Aspectos socioculturais 
Os diferentes estilos á hora de vestir.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / CSC /  CEC
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Unidade 1 

Funcións comunicativas
-Describir fisicamente unha persoa ou un animal.
-Facer o retrato de alguén.
-Informarse da identidade de alguén.
-Indicar a nacionalidade e o país.
-Describir sensacións.
-Expresar o que se quere ou o que se pode facer. 
Contidos sintáctico-discursivos
C’est un / une… qui…
Il / elle est + nacionalidade
As preposicións de lugar (cidades e países).
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nome.
Os verbos pouvoir e vouloir.
Contidos lexicais
Os adxectivos de descrición.
Os países e as nacionalidades.
As sensacións (ter fame, sede, medo, doer). 
Sonidos e ortografía
Escoitar e diferenciar os sons [ɔɔɔ ] / [ɑɑɔ ] / [ɛɛɔ ]. Relacionalos coas grafías correspondentes. 
O son [uj].
Aspectos socioculturais 
A Unión Europea.
Os ídolos.
Competencias clave desenvolvidas
CCL /  AA / CSC / CEC

Unidade 2 
Funcións comunicativas
Indicar un itinerario.
Indicar onde vai e de onde vén.
Facer proposicións, suxestións. Aceptar e rexeitar.
Falar de proxectos inmediatos.
Contidos sintáctico-discursivos
Aller au / à la / à l’ / aux.
Venir du / de la / de l’ / des.
Le futur proche.
On = tout le monde.
Contidos lexicais
A cidade: lugares, itinerarios.
Os medios de transporte.
As profesións.
As actividades e o tempo libre.
Sonidos e ortografía
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Os sons [b] / [v] / [f].
Os sons [oe] / [ø].
Aspectos socioculturais 
A seguridade viaria.
Os slógans.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA /  CSC / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 0: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Reactivar coñecementos adquiridos no curso anterior.
Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Coñecer o léxico das relacións de parentesco
Saber preguntar e expresar a idade
Saber describir a sua familia utilizando os posesivos
Saber expresar a pertenza
Saber cando hai que facer a «liaison»  e facer as básicas (suxeito + verbo / c´est + vocal / adxectivo 
+ nome ….) 
Saber dar a sua apreciación sobre unha prenda de vestir.
Saber describir a sua vestimenta.
Desenvolverse nunha situación de compra de roupa nunha tenda.
Saber preguntar e indicar a hora .
Saber preguntar a causa e expresala..
Coñecer e saber utilizar os adxectivos demostrativos.
Saber lo presente de indicativo do verbo « faire » .
Coñecer os dous usos do pronome suxeto « vous » 
Dar a sua opinión sobre os diferentes estilos de vestir
Coñecer o vocabulario da alimentación. 
Saber propoñer . Saber aceptar a proposición. Saber rexeitala. ( referido a unha comida)
Saber falar das comidas diarias.
Coñecer o vocabulario das accións cotiás.
Saber contar a sua vida cotiá.
Coñecer os artigos partitivos.
Saber o presente do verbo « prendre » 
Saber conxugar un verbo pronominal en presente. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
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Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 0: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender informacións sobre as relacións de parentesco na presentación oral dunha familia 
Comprender unha pregunta sobre a idade. Entender a idade dunha persoa
Comprender información global e específica en diálogos sobre compras de roupa ou  tarefas cotiás.
Comprender preguntas sobre a hora. Comprender as horas. 
Comprender preguntas sobre roupa ou prezos nunha tenda.
Comprender a descrición dun look ou dunha prenda de vestir.
Entender os nomes dos alimentos presentados nesta unidade por orden alfabético.
Comprender diálogos onde apareza unha invitación a tomar algo. ( almorzo, merenda....)
Comprender diálogos nos que se describa o que se toma nas diferentes comidas do día. 
Entender un diálogo onde se fale de accións cotiás . Entender a hora na que se realiza.  
Entender a descripción oral dun día completo indicando as horas onde se realiza cada actividade. 

Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender informacións sobre as relacións de parentesco na presentación oral dunha familia 
Comprender unha pregunta sobre a idade. Entender a idade dunha persoa
Comprender información global en diálogos onde se fale da hora, da roupa ou de tarefas cotiás.
Comprender as preguntas e os prezos nunha situación de compra de roupa.
Entender os nomes dos alimentos presentados nesta unidade por orden alfabético.
Comprender diálogos onde apareza unha invitación a tomar algo. ( almorzo, merenda....)
Entender un diálogo onde se fale de accións cotiás . Entender a hora na que se realiza.  

Comprensión escrita
Comprender textos onde alguen presenta a sua familia
Completar frases nun texto con ocos
Comprender textos de blogues onde a xuventude fala da sua vestimenta ou dos seus gustos sobre 
roupa.
Comprender diálogos onde aparezan actividades  e horas.
Saber preguntar a causa ( pourquoi?) e expresala con «parce que» 
Completar textos con palabras de vocabulario estudadas nesta unidade.
Entender textos escritos onde se fale de diferentes alimentos ou comidas. 
Comprender textos nos que se describa unha xornada completa con diversas actividades e horas.

Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar frases dun texto con ocos onde falte  vocabulario básico estudado nesta unidade. 
Comprender un texto ou diálogo onde se presenten unha familia ou relacións de parentesco.
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Comprender textos nos que se fala da sua vestimenta ou dos seus gustos sobre roupa.
Comprender diálogos onde aparezan accións cotiás e horas.
Saber extraer información global e específica de  textos nos que se describa unha xornada. 
Saber respostar preguntas sobre un texto no que se fale de comidas ou de alimentos. 

Produción  oral
Saber facer preguntas sobre a familia e saber presentar a sua propia familia.
Saber expresar a pertenza dos obxectos da clase de uso cotián cos adxectivos posesivos
Saber preguntar e expresar  a causa .
Saber preguntar e expresar a hora.
Saber contar algunhas actividades e saber dicir a qué hora se fai cada unha delas. 
Saber preguntar o prezo nun comercio e saber comprar nunha tenda de roupa. 
Saber describir a sua vestimenta actual.
Pronunciar o nome dos alimentos básicos vistos nesta unidade. 
Representar oralmente un diálogo onde se propón tomar algo, aceptando ou rexeitando a 
proposición. 
Presentar a sua xornada tipo, cos horarios en que se realiza cada acción. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber contestar a preguntas sobre a sua familia.
Saber expresar a pretenza.
Saber preguntar con « pourquoi » e contestar con « parce que »
Saber preguntar e dicir a hora.
Saber dicir qué actividade se fai nunha hora determinada do día.
Saber nomear as prendas de vestir respondendo á pregunta « qu´est-ce que c´est ? »
Saber describir a sua vestimenta.  
Saber o nome dos alimentos básicos vistos nesta unidade. 
Contestar preguntas sobre o que se soe tomar nas diferentes comidas do día. 
Presentar a sua xornada tipo, cos horarios en que se realiza cada acción. 

Produción escrita
Redactar un texto de presentación da sua familia
Saber describir o seu look e saber dar a sua opinión.
Saber contar por escrito algunhas actividades indicando as horas 
Saber reutilizar o vocabulario e todalas estructuras adquiridas nas redaccións.
Saber preguntar con « pourquoi » esaber indicar a causa con « parce que ».
Elaborar unha redacción na que se describa a sua xornada tipo. 
Elaborar un  texto onde se describan as suas comidas diarias. 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un texto sobre a sua familia
Intentar reutilizar por escrito o vocabulario e as estructuras vistas .
Completar un texto con palabras de vocabulario desta unidade.
Contar as accións principais dun día indicado as horas. 
Describir a sua vestimenta e dar a sua opinión sobre ela. 
Saber utilizar « pourquoi » e « parce que »
Elaborar un pequeno texto para  describir a sua xornada tipo. 
Elaborar un  pequeno texto onde se fale do que se toma no almorzo ou na merenda. 
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Coñecementos de lingua
Saber o presente do verbo «avoir»  e  «être»
Coñecer as formas dos adxectivos posesivos
Coñecer o vocabulario do corpo e o vocabulario da familia 
Realizar as liaisons básicas e non pronunciar o «s» final
Coñecer o vocabulario das prendas de vestir,  das horas,  dalgunhas actividades diarias.
Saber pronunciar e escribir en presente os verbos « faire » e « mettre » . 
Coñecer a pregunta « pourquoi » e a sua contestación « parce que » 
Saber utilizar os adxectivos demostrativos.
Coñecer o pronome « vous » de cortesía.
Saber conxugar os verbos pronominais que aparecen nas accións cotiás ( se réveiller, se lever, se 
coucher, s´habiller...) 
Coñecer o vocabulario  dos alimentos e o das accións cotiás. 
Entender o uso do artigo partitivo, diferencialo dos artigos determinados e indeterminados, e saber 
usalo. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber pronunciar e escribir os verbos «avoir» e «être». Diferenciar estes dous verbos e utilizalos 
correctamente. 
Coñecer as formas dos adxectivos posesivos.
Saber pronunciar e escribir as partes do corpo e as relacións de parentesco
Coñecer o vocabulario das prendas de vestir,  das horas,
Saber pronunciar e escribir en presente os verbos « faire » e « mettre » . 
Coñecer a pregunta « pourquoi » e a sua contestación « parce que » 
Saber utilizar os adxectivos demostrativos.
Coñecer o pronome « vous » de cortesía.
Ler con corrección os textos desta unidade.
Saber pronunciar e escribir o verbo «prendre» en presente de indicativo. 
Saber conxugar os verbos pronominais que aparecen nas accións cotiás ( se réveiller, se lever, se 
coucher, s´habiller...) 
Comprender o uso do artigo partitivo e saber colocalo nos ocos de frases a completar. 
Coñecer o vocabulario básico dos alimentos e o das accións cotiás. 
Esforzarse en utilizar a « liaison » alí onde é necesaria.

Aspectos socioculturais
Os diferentes estilos de vestimenta. Saber opinar sobre eles e sobre a moda en xeral. (êtes-vous 
victime de la mode ? Aimez-vous les marques ?....) 
Coñecer a composición típica das comidas en Francia.  Comparar coa composición típica das 
comidas no noso país ou cos alimentos mais utilizados. 
Reflexionar sobre hábitos alimenticios saudables. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Ser capaz de expresar a sua opinión sobre a moda .
Reflexionar sobre hábitos alimenticios saudables.
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Unidade 1: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender
Presentar unha persoa.
Describir unha persoa ou un animal ( físicamente) .
Saber presentar unha persoa, dando informacións sobre a sua identidade. 
Saber indicar a nacionalidade e o país dunha persoa.
Saber expresar unha dor física ou o que se sinte.
Saber expresar o desexo e a posibilidade (o que se quere e o que se pode facer).
Producir textos curtos ou diálogos.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 1: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 
Comprensión oral
Escoitar, fixándose en fotos ou imaxes. 
Extraer información global de diálogos.
Escoitar e atopar a nacionalidade dunha persoa.
Escoitar e memorizar as réplicas dos distintos persoaxes dun diálogo.
Comprender preguntas con «comment, où, quel, qui, qu´est-ce que, combien....» 
Comprender o que alguen pode ou quere.
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender a descrición dunha persoa
Comprender preguntas con «comment, où, quel, qui, qu´est-ce que, combien, quand ....» 
Comprender o que alguen pode ou quere.
Comprensión escrita
Comprender información global e específica.
Comprender preguntas.
Saber buscar información nun texto.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Saber ordenar un diálogo 
Saber unir imaxes e frases que expresen sensacións
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Produción  oral
Construir frases para reutilizar as estructuras aprendidas nesta unidade. 
Reutilizar o léxico aprendido.
Representar un diálogo. 
Describir físicamente unha persoa. 
Presentar un persoeiro coñecido. 
Facer preguntas sobre a saúde de alguen. 
Saber respostar expresando sensacións ou dores. 
Contidos mínimos de produción oral
Presentar e describir unha persoa e un animal
Presentarse un mesmo e describirse. 
Saber expresar sensacións e doenzas. 
Saber expresar o que se quere facer. 
Saber expresar o que se pode (ou non se pode) facer. 
Saber decir a nacionalidade.
Representar un diálogo nunha consulta médica ou nunha clínica veterinaria.
Pronunciar correctamente os sons [ɔɔɔ ] / [ɑɑɔ ] / [ɛɛɔ ]  e o son [uj].

Produción escrita
Redactar un texto para describir físicamente unha persoa. 
Presentar un persoeiro coñecido por escrito. 
Redactar un texto con preguntas sobre a Unión Europea. 
Escribir un texto con informacións complementarias sobre a Union Europea. 
Escribir un anuncio para adoptar un animal de compañía. 
Contidos mínimos de produción escrita
Escribir nun mapa de Europa os nomes dos países e das suas capitales. 
Describir físicamente unha persoa ou un animal. 
Escribir un anuncio para conseguir a adopción dun animal. 
Redactar unha presentación dunha persoa célebre. 

Coñecementos de lingua e de léxico
Diferencia  «c´est» «il, elle est»
Os adxectivos de descripción. 
Os adxectivos de nacionalidade.
As preposicións cos nomes de ciudades e de países. 
Os verbos «pouvoir» e «vouloir» en presente. 
A expresión «avoir mal au, à l´, aux, à la....» 
A expresión das sensacións co verbo «avoir» ( ter frío, ter calor, ter fame, ter sede, ter sono, ter 
medo, doer, ....»
Pronunciar e escribir correctamente os sons [ɔɔɔ ] / [ɑɑɔ ] / [ɛɛɔ ]  e o son [uj].
Contidos mínimos de coñecementos de lingua e léxico
Saber presentar e describir.
Saber o  vocabulario dos países e das nacionalidades.
Saber indicar a nacionalidade. 
Saber preguntar con «comment, où, quel, qui, qu´est-ce que, combien, quand ....» 
Saber completar diálogos con estructuras ou vocabulario vistos na unidade. 
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Aspectos socioculturais
A Unión Europea
Os anuncios.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Debuxar un mapa de Europa no «cahier personnel» con países e capitales
Saber redactar un anuncio breve. 

Unidade 2: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber explicar un itinerario.
Saber dicir a onde imos e de donde vimos. 
Saber facer unha proposición.
Saber aceptar ou rexeitar unha proposición. 
Saber falar dun proxecto inmediato.
Saber recoñecer o uso de «on» para falar en xeral. 
Recoñecer o futuro próximo.
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 2: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender preguntas e información global  no contexto dun diálogo de carácter profesional. 
Comprender un itinerario. 
Comprender unha proposta. Comprender si a resposta a esa proposta é afirmativa ou negativa. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Saber recoñecer unha proposta. Saber recoñecer unha resposta afirmativa e outra negativa. 
Entender de donde ven unha persoa e a donde vai. 
Comprender consellos para circular en bicicleta de forma segura.

Comprensión escrita
Entender o sentido global e as informacións mais relevantes dun texto escrito. 
Comprender as informacións específicas de importancia nun texto escrito. 
Aplicar todalas estratexias eficaces ao alcance do alumno para a comprensión dun «affiche» ou dun 
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eslogan que tratan temas esenciais de contido cívico ou social. ( ex. seguridade vial) 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Aplicar as estratexias eficaces  para a entender un «affiche» ou un eslogan con temas esenciais de 
contido cívico ou socialou campañas institucionais ( ex. seguridade vial, transportes ecolóxicos.... )
Saber contestar preguntas sobre un texto.
Saber encher os ocos dun texto co vocabulario novo visto na unidade. 
 
Produción  oral
Preparar a lectura dos textos propostos . 
Ensaiar debidamente a sua producción oral. 
Preparar a presentación dunha produción oral guiada, utilizando un guión de axuda, si necesario. 
Preparar un diálogo con temas relacionados cos da unidade. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber indicar onde se vai e de onde se vén. 
Saber falar dun proxecto inmediato en «futur proche» ( o que se vai facer) 
Saber indicar un itinerario. 
Saber falar por teléfono nun breve diálogo. 
Saber facer unha proposición, aceptala ou rexeitala. 
Saber expor os puntos mais importantes de seguridade vial. 

Produción escrita
Saber indicar onde se vai e de onde se vén. 
Saber  expresar os seus proxectos inmediatos en «futur proche» 
Saber indicar un itinerario. 
Saber facer unha proposición, aceptala ou rexeitala. 
Saber expor nun decálogo ou nun texto expositivo os puntos mais importantes de seguridade vial. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber indicar un itinerario.
Saber indicar onde se vai e de onde se vén. 
Saber  expresar os seus proxectos inmediatos en «futur proche»

Coñecementos de lingua 
verbos aller e venir en presente
aller à ( au, à la, à l´, aux)  /  venir de ( du, de la , de l´, des)  + sustantivo
o «futur proche»
On = tout le monde 
Expresións para indicar un itinerario.
Expresións típicas para falar por teléfono. 
Lugares da cidade.
Profesións.
Medios de transporte.
Pronunciación correcta dos sons [b] , [v] , [f],  e dos sons [œ] / [ø]
Grafías do son [e]:  -  é(e)(s) ,  -er , - et  , - és ,  - ez
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
verbos aller e venir en presente
aller à ( au, à la, à l´, aux)  /  venir de ( du, de la , de l´, des)  + sustantivo
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o «futur proche»
On = tout le monde 
Expresións para indicar un itinerario.
Expresións típicas para falar por teléfono. 
Lugares da cidade.
Profesións.
Medios de transporte.
Pronunciación correcta dos sons [b] , [v] , [f],  e dos sons [œ] / [ø]
 
Aspectos socioculturais
A seguridade vial e os eslógans para unha campaña institucional dirixida aos xoves.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Redactar un pequeno eslógan.
Saber dicir os consellos mais importantes en seguridade vial. 

2º ESO    SEGUNDA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 3 
Funcións comunicativas
Facer a compra de alimentos.
Convidar a alguén, aceptar/ rexeitar educadamente unha invitación.
Expresar a posesión.
Facer a compra nunha tenda de alimentación.
Explicar unha receita de cociña.
Precisar unha cantidade.
Contidos sintáctico-discursivos
Adxectivos posesivos (varios posuidores).
Je voudrais… (cortesía).
O imperativo e os pronomes de CD.
A cantidade.
Contidos lexicais
A compra e as tendas de alimentación.
Os alimentos .
As receitas.
Sonidos e ortografía
Os sons [gr] / [kr] / [tr].
Os sons [s] / [z]. 
Aspectos socioculturais 
As festas tradicionais en Francia
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / AA / CSC / CEC
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Unidade 4 
Funcións comunicativas
Describir a súa casa ou o seu apartamento.
Falar da súa habitación e dos seus obxectos persoais.
Contar acontecementos do pasado.
Contidos sintáctico-discursivos
As preposicións de lugar con de.
O passé composé (1): formación e auxiliares.
Contidos lexicais
O aloxamento: as habitacións, os mobles, a decoración.
Os obxectos persoais.
As expresións de lugar.
Sonidos e ortografía
Os sons [ʃ] / [s].
Os sons [ʃ] / [ʒ].
Aspectos socioculturais 
Casas insólitas.
A habitación dos seus soños.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 3 : Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender
Invitar a alguen. Aceptar ou rexeitar unha invitación de forma educada. 
Expresar a posesión.
Comprar productos de alimentación.
Explicar unha receita de cociña sinxela. 
Expresar unha cantidade. 
Coñecer as festas francesas mais relevantes. 
Pronunciar correctamente os sonidos traballados nesta unidade.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 3: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender preguntas para invitar.
Comprender, nun contexto de compras de productos de alimentación, o esencial da información 
( producto e cantidades pedidos, prezo, …. ) 
Comprender unha receita de cociña.
Aplicar estratexias para entender a información global de documentos orais. 
Comprender frases nas que se indique a posesión. 
Escoitar, observar e asociar frases con  imaxes. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Saber entender unha invitación.  
Saber si se aceptou ou se rexeitou unha invitación. 
Entender a posesión. 
Entender o esencial da información nun contexto de compra de alimentación.

Comprensión escrita
Entender unha invitación escrita .
Ler e entender unha receita de cociña.
Ler e etopar erros nun texto escrito. 
Relacionar texto con  debuxos. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ler e relacionar texto con debuxos. 
Completar un texto con vocabulario estudado na unidade. 
Ler e entender un diálogo en situación de compra. 

Produción  oral
Ensaiar as actividades de  lectura da unidade individualmente ou por parellas ou en grupos 
pequenos. 
Presentar pequenas actividades orais previamente ensaiadas individualmente ou por parellas. 
Desenvolverse de maneira satisfactoria nunha situación de compras. 
Desenvolverse de maneira satisfactoria para invitar, aceptar ou rexeitar unha invitación. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber mercar.   Saber expresar a cantidade desexada. 
Saber invitar
Saber aceptar e rexeitar unha invitación de forma educada. 
Saber expresar a posesión. 
Explicar brevemente unha receta de cociña sinxela. 
Presentar oralmente as principais festas francesas.

Produción escrita
Saber redactar un diálogo sinxelo nunha situación de compra. 
Escribir unha tarxeta de invitación. 
Aceptar e rexeitar unha invitación por escrito. 
Redactar unha receta de cociña sinxela. 
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Saber indicar a posesión. 
Presentar por escrito as principais festas francesas.
Contidos mínimos de produción escrita
Saber escribir un breve diálogo de compra nun comercio de alimentación. Saber  indicar a 
cantidade. 
Saber redactar unha invitación. Saber contestar unha invitación por escrito, aceptando ou 
rexitandoa. 
Saber indicar a posesión ( todolos posuidores) 

Coñecementos de lingua 
Os adxectivos posesivos. ( un posuidor / varios posuidores) 
Os pronomes COD co imperativo afirmativo e negativo. Colocación. 
O artigo partitivo. (repaso)
A expresión da cantidade. (adverbios de cantidade) 
«Je voudrais...» 
Os alimentos. 
Expresións específicas utilizadas en situación de compra nunha tenda de alimentación. 
Os sons [ɡR] , [kR] ,  [tR];  os sons [s] / [z]
As diferentes grafías do son  [ʒ]:  g(e) , g(i) , j
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Os adxectivos posesivos. 
Os pronomes COD co imperativo afirmativo e negativo.
O artigo partitivo.
As expresións necesarias para mercar. 
Os alimentos e a  expresión da cantidade.
«Je voudrais...» 
Correcta pronunciación dos sons  [ɡR] , [kR] ,  [tR] ;  [s] / [z]
Lectura correcta das grafías  g(e) , g(i) , j

Aspectos socioculturais
As festas tradicionais en Francia. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Saber nomear e explicar de forma breve e sinxela algunhas festas francesas. 

Unidade 4: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Falar da sua casa, da sua vivenda, utilizando o vocabulario axeitado. 
Falar do seu dormitorio e do que representa para un. 
Situar no espazo. 
Falar de feitos pasados. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos en pasado. 
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender en pasado. 
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Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 4: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 
Comprensión oral
Aplicar estratexias adecuadas para entender textos orais curtos que describan unha casa. 
Entender a descripción dunha casa ou dunha vivenda. 
Entender a descripción dun dormitorio. 
Comprender cando se indica un lugar, cando se sitúa un obxecto no espazo. 
Comprender oralmente os acontecementos pasados. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender a descripción dunha vivenda ou a descripción dun dormitorio. 
Entender as preposicións de lugar .
Recoñecer un relato en pasado. 
Entender a información básica cando se fala en pasado. 

Comprensión escrita
Aplicar estratexias adecuadas para entender documentos escritos curtos .
Entender por escrito a descripción dunha casa .
Entender a descripción escrita dun dormitorio. 
Comprender a idea xeral de textos referidos a acontecementos pasados. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar textos con vocabulario estudado nesta unidade. 
Ler e asociar textos e imaxes. 
Contestar a preguntas sobre un texto onde se describa unha vivenda ou un cuarto xuvenil. 

Produción  oral
Ensaiar as actividades de  lectura da unidade individualmente ou por parellas ou en grupos 
pequenos. 
Presentar pequenas actividades orais previamente ensaiadas individualmente ou por parellas. 
Desenvolverse adecuadamente para describir oralmente a sua vivenda, o seu dormitorio, e situar 
mobles e obxectos persoais. 
Saber contar acontecementos en pasado. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber describir a sua casa .
Saber describir oralmente o seu dormitorio ou o dormitorio ideal. 
Saber situar un obxecto. 
Saber explicar qué se fai en cada parte da casa ou no seu dormitorio.
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Saber explicar por qué che gusta ou non a tua casa ou o teu dormitorio. 
Saber dicir o que se fixo no dia de onte, a semana pasada, etc... 
Saber utilizar os indicadores temporais en pasado. (hier, la semaine dernière, le mois dernier,
 l´année dernière.)
Saber transformaroralmente frases de presente a pasado, incluídos os indicadores temporais. 

Produción escrita
Redactar un texto para describir a sua casa, co apoio visual dun plano de comprobación. 
Indicar os mobles e obxectos mais importantes de cada habitación da casa. ( electrodomésticos, 
mobles, etc....) 
Redactar un texto curto para describir o seu cuarto, situando os mobles e obxectos persoais 
esenciais, co apoio dun plano de comprobación. 
Redactar un texto curto para describir o seu dormitorio ideal. 
Saber explicar qué se fai en cada parte da casa ou no seu dormitorio.
Saber explicar por qué che gusta ou non a tua casa ou o teu dormitorio. 
Escribir un texto curto para contar en pasado o que se fixo no día de onte, as últimas vacacións, 
etc.... 
Redactar unha nota para pedir unha cita ou quedar con alguen. 
Contidos mínimos de produción escrita
Describir a sua casa.
Describir o seu dormitorio ou o dormitorio ideal. 
Saber situar obxectos. 
Pasar un texto curtos ou frases de presente a pasado. 
Saber contar o que se fixo onte, o fin de semana pasado, as últimas vacacións, etc...

Coñecementos de lingua 
As preposicións de lugar con «de» ( à côté de, près de,...) 
O passé-composé. Formación con «avoir»  
O passé-composé. Verbos con «être». Concordancia do participio. 
Vocabulario : partes da casa.
O dormitorio e os obxectos persoais. 
Acontecementos pasados ( partindo de acontecementos presentes) 
Os sons [ʃ] e [s] ; os sons [ʃ]  e [ʒ]. 
O son [s] e as suas grafías :  -ce, -ci, -ç,  s- , -ss- , - ti-
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
O passé-composé. Os participios de pasado. Os auxiliares. A concordancia do participio de pasado 
con «être» . 
As preposicións de lugar con «de».
As partes e os obxectos da casa. 
O dormitorio e os obxectos persoais. 

Aspectos socioculturais
O teu dormitorio ideal , a tua casa ideal. 
Tipos de casas insólitas. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
O teu dormitorio ou vivenda ideal. 
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2º ESO    TERCEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 5 
Funcións comunicativas
Pedir a comida nun restaurante. 
Inforrmarse sobre os costumes de alguén.
Falar das accións cotiás e contar anécdotas en pasado.
Expresar emocións.
Contidos sintáctico-discursivos
O pronome en.
O passé composé  : participios pasados en [y], [i], [e]
Contidos lexicais
Os utensilios da mesa.
Expresións de tempo (frecuencia).
Os alimentos (2).
Sonidos e ortografía
Signos de puntuación: sinal de interrogación, de exclamación e puntos suspensivos.
Os sons [aj] e [ɛj].
Os sons [y], [u] e [i].
Diferentes grafías do son [ɛ]:  - ai, è , ê , e(ll) , e(rr) , e(tt) , ei .
O poema.
Aspectos socioculturais 
Literatura francesa.
Un espectáculo poético.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / CEC

Unidade 6 
Funcións comunicativas
Falar das estacións, do tempo que vai.
Informarse e dar informacións precisas dun animal.
Facer comparacións.
Falar dos proxectos do futuro.
Contidos sintáctico-discursivos
O comparativo e o superlativo.
O futuro simple: formación e verbos irregulares.
Os pronomes de CD
Contidos lexicais
As estacións e o tempo.
Os animais da sabana. 
Os grandes números (medidas e cantidades.
Expresións de tempo (futuro).
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Sonidos e ortografía
Os sons [k] / [g].
Os sons [d] / [t].
O son [ɲ] e a sua grafía   – gn- 
Aspectos socioculturais 
Francia en superlativo: lugares ou acontecementos de renome.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / AA / CSC / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 5: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber pedir nun restaurante.  
Saber falar de accións cotiás.
Saber indicar unha cantidade non precisa. 
Falar da  alimentación. 
Saber expresarse  en pasado.
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender
Utilizar a poesía para a comprensión de textos. 
Pronunciar correctamente os patróns sonoros practicados nesta unidade. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 5: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 
Comprensión oral
Saber entender un pedido nun restaurante.
Entender o nome dos utensilios da mesa. 
Observar unha imaxe, escoitar o vocabulario, asociar ao debuxo e memorizar.
Entender o esencial dun diálogo no restaurante. 
Entender o esencial dunha canción fixándose na rima. 
Entender un poema fixándose nas imaxes. 
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Entender mensaxes orais para contestar preguntas e para correxir frases falsas. 
Entender accións en pasado. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender un pedido nun restaurante. 
Comprender o esencial dun diálogo nun restaurante. 
Entender cando alguen fala en pasado. 
Entender o esencial de mensaxes orais nas que se fala de hábitos de comida. 

Comprensión escrita
Ler e entender un diálogo nun restaurante. 
Entender o esencial dunha canción ou dun poema. 
Entender curtas anécdotas en pasado e asocialas a unha ilustración. 
Comprender textos curtos sacados de obras da literatura francesa. 
Asociar textos a escritores franceses e a ilustracións. 
Comprender unha ficha sobre a obra dun autor francés.
Comprender o esencial da información sobre  un autor francés en Internet
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender curtas anécdotas en pasado.
Ler e entender un diálogo nun restaurante. 
Encher ocos nun texto co vocabulario dado. 

Produción  oral
Memorizar un diálogo no restaurante. 
Preparar as actividades de  lectura da unidade individualmente ou por parellas ou en grupos 
pequenos. 
Presentar pequenas actividades orais previamente preparadas  individualmente ou por parellas. 
Inventar e cantar unha canción divertido sobre o modelo da  unidade ( Madame Juliette, dis-moi ce 
que tu manges), atendendo á rima e aos alimentos e indicando a cantidade. 
Preparar un diálogo no restaurante. 
Falar das accións cotiás en pasado. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber pedir un menú no restaurante. 
Saber falar da alimentación. 
Saber contar o que se fixo a semana pasada ou o último fin de semana ou durante as últimas 
vacacións. 

Produción escrita
Elaborar por escrito un diálogo nun restaurante. 
Contar accións cotiás en pasado.
Escribir unha mensaxe onde se conta o que se fixo a semana pasada ou o último fin de semana ou 
durante as últimas vacacións. 
Redactar unha pequena ficha sobre un escritor francés. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber expresar accións en pasado. 
Saber redactar un diálogo sinxelo para pedir nun restaurante. 
Saber dar indicacións por escrito sobre cómo por a mesa, nomeando e situando todos os ustensilios. 
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Coñecementos de lingua
Os artigos partitivos. 
O pronome «en». 
Os participios de pasado irregulares. 
Os participios de pasado en [e] , [i] , [y] . 
Léxico: os alimentos, o restaurante, os ustensilios para por a mesa.
Patróns sonoros:  -Os sons [aj] e [ɛj].     - Os sons [y], [u] e [i].
As grafías do son [ɛ]:  - ai, è , ê , e(ll) , e(rr) , e(tt) , ei .
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
O pronome «en». 
Os participios de pasado irregulares. 
Os participios de pasado en [e] , [i] , [y] . 
Vocabulario dos alimentos , da mesa, e do restaurante. 
 Lectura adecuada dos sons  [aj] e [ɛj] , [i] , [y],  [u] 

Aspectos socioculturais
A poesía. 
A literatura francesa. Autores.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
A literatura francesa. 

Unidade 6: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar do tempo que fai. 
Entender e expresar situacións e accións futuras. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender
Utilizar a poesía para a comprensión de textos. 
Pronunciar correctamente os patróns sonoros practicados nesta unidade. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 6: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Saber nomear as estacións e saber dicir o tempo que fai en cada unha delas. 
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Entender informacións nun texto sobre animais.
Contestar preguntas sobre un texto .
Saber comparar e utilizar o superlativo. 
Comprender situacións en futuro. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os 
puntos principais ou a información máis importante do texto.
Contidos mínimos de comprensión oral
Saber recoñecer distintos fenómenos meteorolóxicos.
Saber recoñecer situacións futuras. 
Saber recoñecer unha estructura comparativa ou con superlativo. .
Exercitar a facultade de concentración visual e auditiva. 
Localizar expresións útiles. 

Comprensión escrita
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os 
puntos principais ou a información máis importante do texto.
Comprender informacións sobre as estacións e o clima. 
Comprender estructuras con comparativos e superlativos. 
Comprender o esencial dun texto sobre animais. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender un texto sobre fenómenos atmosféricos e do clima. 
Comprender un texto en futuro.
Comprender as estructuras de comparativo e superlativo. 
Comprender unha ficha sobe un animal.
Completar un texto con vocabulario da unidade. 

Produción  oral
Preparar as actividades de  lectura da unidade. 
Presentar pequenas actividades orais previamente preparadas  individualmente ou por parellas. 
Falar do clima e das estacións. 
Expresar proxectos en  futuro. 
Empregar os indicadores temporais en futuro ( dans un quart d´heure, lundi prochain, etc...) 
Expresar comparacións. 
Dar informacións sobre animais salvaxes. 
Saber contestar preguntas sobre o tempo ou os animais. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber contestar preguntas sobre o tempo ou os animais.
Saber falar do tempo que fai. 
Saber falar do futuro utilizando os indicadores temporais adecuados. 
Saber comparar. 

Produción escrita
Describir por escrito o tempo que fai, describir o tempo en cada estación ou nunha rexión concreta. 
Redactar un pequeno texto para dar información sobre un animal salvaxe. 
Facer comparacións. 
Falar da vida futura ou de proxectos. 
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Utilizar expresións de tempo co futuro. 
Escribir accións en futuro. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber facer comparacións. 
Describir brevemente un animal. 
Escribir frases que expresen feitos futuros. 
Contestar preguntas relacionadas co tempo meteorolóxico.

Coñecementos de lingua 
Os comparativos. 
O superlativo. 
O futuro simple.
As expresións de tempo co futuro. 
Os pronomes complemento directo con presente e con futuro. 
Os animais salvaxes.
As estacións. A climatoloxía. 
Os sons [k] e [ɡ]  e os sons [d] e [t].
O son [ɲ] e a  sua grafía – gn – 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
O comparativo e o superlativo. 
O futuro simple.
Os complementos directos con presente e futuro. 
Vocabulario sobre animais, estacións e fenómenos meteorolóxicos. 
Lectura correcta dos sons [k] ,[ɡ] , [d] , [t] e [ɲ] .

Aspectos socioculturais
Francia en superlativo: lugares sorprendentes en Francia. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Saber falar dalguns dos lugares de renome en  Francia.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos que nos van permitir levar a cabo a avaliación son os seguintes:  

Observación directa de cada alumno/a  na aula. 
Levarase a cabo un control diario que permita valorar : 

• A participación nas distintas actividades .
• Como realiza o traballo diario ( individual ou en grupo ) .
• O grao de dominio, precisión e  corrección ao utilizar a linguaxe oral nos intercambios  cos 

compañeiros ou co profesor .
• A corrección ao utilizar a linguaxe oral en interaccións simuladas ou  diálogos elaborados a partir 

dos modelos vistos nas unidades. 
• A regularidade e o traballo na casa. 
• O respecto cara aos demais compañeiros.
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• O bo comportamento na aula. 
• A actitude, a motivación, a participación e o traballo ( na aula e na casa)

2.- Probas obxectivas (exames) 
Haberá alomenos dúas probas obxectivas por trimestre .
Cada unha delas constará de 5 apartados diferenciados  (puntuado cada un sobre 10 puntos)que permitan 
cuantificar 

• a comprensión oral
• a comprensión escrita  
• a expresión oral ( na medida en que o tempo de clase e o número de alumnos  permita unha 

entrevista individual; se eso non fora posible, procederase a valorar as intervencións en diálogos ou 
interaccións simuladas realizadas na clase a modo de probas orais dentro de cada unidade) 

• a expresión escrita 
• a adquisición dos conceptos lingüísticos (vocabulario e gramática) reflectidos nas distintas unidades

e do coñecemento socio-cultural reflectido no material estudado en clase

3.- Revisión dos traballos de cada alumno ( deberes) 

4.- Revisión dos cadernos
a) caderno persoal de clase ( Cahier de Français) ( onde estarán reflectidas todas as actividades e tarefas de
clase)  e da casa
b) caderno de actividades do método Parachute 2
Aspectos a ter en conta: 

– Boa presentación
– Apuntes completos
– Exercicios feitos

      --     Documentación ordenada

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Cualificación en xuño. Porcentaxes.
En  canto aos criterios de cualificación, aplicarase a seguinte   porcentualización para a avaliación numérica:

2º ESO CONVOCATORIA DE XUÑO

Comprensión oral 15,00%

Comprensión escrita 15,00%

Expresión oral 15,00%

Expresión escrita 15,00%

Coñecementos lingüísticos e socio-culturais 25,00%

Traballo / actitude / motivación / participación 15,00%
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Cualificación en setembro. 
Nota para  o alumnado  que non acadara avaliación positva  en xuño e se teña que presentar á proba 
extraordinaria de setembro.
Por falta de tempo na sesión de exame, non será posible realizar a proba de expresión oral.
As porcentaxes aplicables na avaliación extraordinaria de setembro quedan repartidas do seguinte modo: 

2º ESO CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Comprensión oral 20,00%

Comprensión escrita 20,00%

Expresión escrita 20,00%

Coñecementos de lingua 40,00%
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3º ESO  SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

Índice 3º ESO 

CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Temporalización …........................................................................................................

Contidos,  estándares  de  aprendizaxe,  contidos  mínimos  esixibles  e  criterios  de
avaliación por unidades didácticas programadas............................................................

Procedementos e instrumentos de avaliación …............................................................

Criterios de cualificación en xuño ….............................................................................

Criterios de cualificación en setembro …......................................................................

61

62

81

82

83

Temporalización de contidos

O material básico a utilizar neste nivel é o método Parachute 2. A materia ven organizada e 
dividida en 7 unidades temáticas que se traballarán ao longo do curso escolar.
Na unidade 0, incorporaranse ou se repasarán os contidos que, polos efectos da pandemia, non 
puderon ser vistos no curso anterior ou foron vistos simplemente como ampliación pero non 
avaliados. 
A temporalización dos contidos será a seguinte ( pero podería estar suxeita a algunhas variacións 
dependendo do número de horas efectivas en cada trimestre, das características do grupo ou da 
complexidade  dos contidos non vistos o curso pasado):

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unidade 0
(Adquisición dos 
contidos non vistos no 
curso anterior)

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6
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3º ESO    PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 0  
Esta unidade está enfocada á adquisición dos contidos mais necesarios que non puderon ser vistos o
curso pasado debido ao confinamento. Corresponden aos contidos básicos das unidades 4,5 e 6 do
método Parachute 2. 

Funcións comunicativas
Contar acontecementos do pasado.
Pedir a comida nun restaurante. 
Falar das accións cotiás e contar anécdotas en pasado.
Falar das estacións, do tempo que vai.
Informarse e dar informacións precisas dun animal.
Falar dos proxectos do futuro.
Contidos sintáctico-discursivos
O passé composé : formación e auxiliares.
O passé composé  : participios pasados en [y], [i], [e]
O pronome en.
O futuro simple: formación regular e verbos irregulares.
Contidos lexicais
Os utensilios da mesa.
Os alimentos 
As estacións e o tempo.
Os animais da sabana. 
Os grandes números (medidas e cantidades.
Expresións de tempo (futuro).
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / CEC

Unidade 1 
Funcións comunicativas
Presentarse e dicir a nacionalidade.
Presentar e describir a alguén.
Falar da personalidade de alguén.
Dar datos precisos de alguén.
Dicir cales son as cualidades e os defectos de alguén.
Contidos sintáctico-discursivos
Os adxectivos de personalidade.
Il/elle est,c’est/c’est un(e)…
Il/elle est + nacionalidade.
Os pronombres relativos (qui, que).
Revisión: à, en, au(x).
Os adxectivos cualificativos.
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O xénero dos adxectivos.
Contidos lexicais
Os países e as nacionalidades.
Os adxectivos de personalidade (cualidades e defectos).
Os signos do zodíaco.
Sonidos e ortografía
Os sons [ɛɔ] e [ə]  .  
Os sons [ɛɔ] e [in]  
As grafías -é , - ée ,  - és , - ées  ( son [e]) 
Aspectos socioculturais 
A francofonía: Reunión e outros DROM.
Os acrósticos.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade 2 
Funcións comunicativas
Describir a alguén.
Falar dos diferentes estilos á hora de vestir, da moda nos mozos.
Falar con paixón dos seus gustos.
Participar nun casting.
Expresar matices, intensidade.
Contar unha actividade en pasado.
Contidos sintáctico-discursivos
Os adverbios de intensidade.
A negación (1): ne…rien, ne… jamais.
El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominais).
Os conectores de tempo.
Contidos lexicais
A roupa.
Os adverbios de intensidade.
Os conectores de tempo (cronoloxía).
Sonidos e ortografía
Os sons [ɔɔ] , [ɑɔ] , [ɛɔ]  .
Os sons [v]/[f] e [p]/[b].
Aspectos socioculturais 
A moda nos adolescentes.
A orixe e a historia de certas pezas de vestir e de accesorios.
Competencias clave desenvolvidas
CCL /  AA / CSC / SIEE / CEC
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Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.
Relacionamos de seguido os estándares mais necesarios que non foron levados a cabo no curso
pasado debido ao confinamento. Corresponden aos contidos básicos das unidades 4,5 e 6 do método
Parachute 2. 

Unidade 0: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios  de avaliación  
Reactivar coñecementos adquiridos no curso anterior.
Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Falar de feitos pasados. Saber expresarse  en pasado.
Saber extraer información global e específica de pequenos textos en pasado. 
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender en pasado. 
Saber pedir nun restaurante.  
Saber indicar unha cantidade non precisa. 
Falar da  alimentación. 
Entender e dar informacións sobre animais.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 0: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos

Comprensión oral
Comprender oralmente os acontecementos pasados. 
Saber entender un pedido nun restaurante.
Entender o nome dos utensilios da mesa. 
Observar unha imaxe, escoitar o vocabulario, asociar ao debuxo e memorizar.
Entender o esencial dun diálogo no restaurante. 
Entender accións en pasado.
Saber nomear as estacións e saber dicir o tempo que fai en cada unha delas. 
Entender informacións nun texto sobre animais.
Contestar preguntas sobre un texto .
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Comprender situacións en futuro. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, os 
puntos principais ou a información máis importante do texto.
Contidos mínimos de comprensión oral
Recoñecer un relato en pasado. 
Entender a información básica cando se fala en pasado.
Comprender un pedido nun restaurante. 
Comprender o esencial dun diálogo nun restaurante. 
Entender cando alguen fala en pasado. 
Entender o esencial de mensaxes orais nas que se fala de hábitos de comida. 
Saber recoñecer distintos fenómenos meteorolóxicos.
Saber recoñecer situacións futuras. 
Exercitar a facultade de concentración visual e auditiva. 
Localizar expresións útiles. 

Comprensión escrita
Comprender a idea xeral de textos referidos a acontecementos pasados. 
Ler e entender un diálogo nun restaurante. 
Entender curtas anécdotas en pasado e asocialas a unha ilustración. 
Comprender informacións sobre as estacións e o clima. 
Comprender o esencial dun texto sobre animais. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar textos con vocabulario estudado nesta unidade. 
Ler e asociar textos e imaxes. 
Entender curtas anécdotas en pasado.
Ler e entender un diálogo nun restaurante. 
Comprender un texto sobre fenómenos atmosféricos e do clima. 
Comprender un texto en futuro.
Comprender unha ficha sobre un animal.
Completar un texto con vocabulario da unidade.
Encher ocos nun texto co vocabulario dado. 

Produción  oral
Presentar pequenas actividades orais previamente ensaiadas individualmente ou por parellas. 
Saber contar acontecementos en pasado e falar das accións cotiás en pasado. 
Memorizar un diálogo no restaurante. 
Preparar as actividades de  lectura da unidade individualmente ou por parellas ou en grupos 
pequenos. 
Presentar pequenas actividades orais previamente preparadas  individualmente ou por parellas. 
Inventar e cantar unha canción divertido sobre o modelo da  unidade ( Madame Juliette, dis-moi ce 
que tu manges), atendendo á rima e aos alimentos e indicando a cantidade. 
Preparar un diálogo no restaurante.
Falar do clima e das estacións. 
Expresar proxectos en  futuro. 
Empregar os indicadores temporais en futuro ( dans un quart d´heure, lundi prochain, etc...) 
Dar informacións sobre animais salvaxes. 
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Saber contestar preguntas sobre o tempo ou os animais. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber contar o que se fixo a semana pasada ou o último fin de semana ou durante as últimas 
vacacións. 
Saber utilizar os indicadores temporais en pasado. (hier, la semaine dernière, le mois dernier,
 l´année dernière.)
Saber transformaroralmente frases de presente a pasado, incluídos os indicadores temporais. 
Saber pedir un menú no restaurante. 
Saber falar da alimentación. 
Saber contestar preguntas sobre o tempo ou os animais.
Saber falar do tempo que fai. 
Saber falar do futuro utilizando os indicadores temporais adecuados. 
Saber comparar. 

Produción escrita
Escribir unha mensaxe onde se conta o que se fixo a semana pasada ou o último fin de semana ou 
durante as últimas vacacións.
Elaborar por escrito un diálogo nun restaurante. 
Contar accións cotiás en pasado.
Describir por escrito o tempo que fai, describir o tempo en cada estación ou nunha rexión concreta. 
Redactar un pequeno texto para dar información sobre un animal salvaxe. 
Falar da vida futura ou de proxectos. 
Utilizar expresións de tempo co futuro. 
Escribir accións en futuro. 
Contidos mínimos de produción escrita
Pasar un texto curtos ou frases de presente a pasado. 
Saber expresar accións en pasado. Saber contar o que se fixo onte, o fin de semana pasado, as 
últimas vacacións, etc...
Saber redactar un diálogo sinxelo para pedir nun restaurante. 
Saber dar indicacións por escrito sobre cómo por a mesa, nomeando e situando todos os ustensilios. 
Describir brevemente un animal. 
Escribir frases que expresen feitos futuros. 
Contestar preguntas relacionadas co tempo meteorolóxico.

Coñecementos de lingua 
O passé-composé. Formación con «avoir»  
O passé-composé. Verbos con «être».
Os participios de pasado irregulares. 
Os participios de pasado en [e] , [i] , [y] . 
Concordancia do participio. 
Acontecementos pasados ( partindo de acontecementos presentes) 
Os artigos partitivos. 
O pronome «en». 
Léxico: os alimentos, o restaurante, os ustensilios para por a mesa.
O futuro simple.
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As expresións de tempo co futuro. 
Os animais salvaxes.
As estacións. A climatoloxía. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
O passé-composé. Os auxiliares.
Os participios de pasado en [e] , [i] , [y] 
 A concordancia do participio de pasado con «être» . 
O pronome «en». 
Vocabulario dos alimentos , da mesa, e do restaurante. 
O futuro simple.
Vocabulario sobre animais, estacións e fenómenos meteorolóxicos. 

Unidade 1: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios 
Ser capaz de presentarse e presentar a alguen, dicindo a sua nacionalidade.
Ser capaz de falar da sua personalidade ou da personalidade doutras persoas. 
Saber dar precisións sobre alguen.
Ser capaz de reutilizar os coñecementos adquiridos na unidade noutro contexto diferente e práctico. 
Exercitarse a traballar en grupo. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba. 

Unidade 1: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender o contexto e o contido dos documentos orais da unidade.
Comprensión dos nomes de países e de adxectivos de nacionalidade correspondentes. 
Discriminación do masculino e do femenino dos adxectivos.
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante dos documentos orais.
Entender a explicación dun rasgo de carácter e buscar o adxectivo correspondente. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Identificar o xénero dun adxectivo segundo a sua pronunciación.
Comprender as información que atañen a rasgos de personalidade e a nacionalidades.
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Comprensión escrita
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos 
máis relevantes e información importante do texto.
Comprender un texto curto e aprender a extraer del información.
Comprender palabras novas utilizando estratexias de lectura global.
Recoñecer nun texto o vocabulario e as estructuras para describir o caracter .
Ser capaz de completar un texto con ocos. 

Contidos mínimos de comprensión escrita
Recoñecer nun texto o vocabulario e as estructuras para describir o caracter .
Ser capaz de completar un texto con ocos de vocabulario desta unidade.
Comprender un texto curto e ser capaz de responder preguntas sobre él. 

Produción  oral
Ler en alto un texto e coidar a sua pronunciación.
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Interpretar diálogos .
Formular e contestar preguntas.
Explicar un rasgo de carácter e facelo adiviñar. 
Presentar oralmente unha descripción dunha persoa coñecida ou imaxinaria ( co apoio dunha foto)
Presentar oralmente unha persoa célebre e facer adiviñar a sua identidade. 
Contidos mínimos de produción oral
Lectura correcta dos textos da unidade, con esmero na pronunciación, na entoación e no ritmo.
Saber presentarse e dicir a sua nacionalidade.
Saber presentar a alguen e dicir a sua nacionalidade. 
Saber describir o carácter propio ou o doutra persoa. 

Produción escrita
Redactar unha presentación persoal o mais completa posible. 
Redactar a presentación dun persoeiro do propio país ou estranxeiro . 
Reutilizar o léxico e as estructuras gramaticais adquiridas para as devanditas presentacións. 
Realizar en grupo un acróstico sobre un país francófono . 

Contidos mínimos de produción escrita
Redactar unha presentación persoal breve e sinxela.
Reutilizar o léxico e as estructuras gramaticais adquiridas .

Coñecementos de lingua 
As estructuras «c´est un /une ...»  /  il est, elle est...» para presentar. Diferencias. 
Os pronomes relativos «qui» e «que». Diferencias de uso. 
As preposicións cos nomes xeográficos.
O xénero e o número dos adxectivos de nacionalade e de descripción. 
Presente de indicativo dos verbos en -er , -yer, pronominais en -er , -eter , mettre, faire, vouloir, 
pouvoir, dire, voir. .
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Vocabulario: países, nacionalidades, adxectivos de carácter. 
Pronunciar correctamente o léxico novo.
Saber escribir correctamente as grafías -é , -ée, -és , - ées
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Diferenciar os usos dos presentativos «c´est un /une ...»  /  il est, elle est...» e utilizalos correctamente. 
Saber formar o femenino e o plural dos adxectivos de nacionaliade e de descripción.
Saber o presente de indicativo dos verbos en -er , -yer, pronominais en -er , -eter , mettre, faire, vouloir, 
pouvoir, dire, voir. .
Distinguir as grafías -é , -ée, -és , - ées.
Aspectos socioculturais
Os territorios franceses de ultramar. Saber ubicalos nun mapa. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Situar nun mapa a Francia de ultramar. 

Unidade 2: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación 
Saber describir o aspecto de alguen. 
Saber expresar os seus gustos con paixón.  
Saber describi o look e a vestimenta de alguen. 
Saber falar e opinar sobre a moda. 
Saber contar unha anécdota en pasado. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e escritos .
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 2: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender un texto descriptivo sobre unha persoa ( físico e vestimenta)
Entender un diálogo sobre moda no que se expresan opinións.
Asociar un diálogo a unha imaxe. 
Comprender un texto en pasado coa axuda de imaxes. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Asociar un diálogo a unha imaxe.
Entender unha descripción oral onde se fale do aspecto físico e da vestimenta dunha persoa. 
Entender un diálogo sobre moda recoñecendo as expresións da opinión.
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Comprensión escrita
Comprender unha oferta de casting. 
Comprender unha anécdota en pasado (por exemplo un suceso ou un informe policial) .
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión da idea xeral, os puntos máis 
relevantes e información importante do texto.
Comprender un texto curto e aprender a extraer del a información requerida. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender unha oferta de casting. 
Comprender unha anécdota en pasado (por exemplo un suceso ou un informe policial) .

Produción  oral
Saber describir unha persoa ( físico e vestimenta) 
Saber expresar unha opinión sobre as prendas de vestir e a moda en xeral. 
Saber matizar unha opinión, saber expresar o grao de  intensidade (pas du tout, assez, bien, 
beaucoup, plutôt, très...) .
Ler en alto un texto e coidar a sua pronunciación.
Contar unha viaxe ou as actividades de vacacións. ( en pasado)
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Interpretar diálogos .
Formular e contestar preguntas.
Contidos mínimos de produción oral
Saber describir unha persoa ( físico e vestimenta) 
Saber dar unha opinión sobre a forma de vestir dunha persoa e sobre a moda en xeral. 
Saber contar un suceso en pasado. 
Preparar as lecturas da unidade. 

Produción escrita
Redactar un texto para describir unha persoa ( físico e vestimenta) 
Redactar un texto para dar a sua opinión sobre o look ou a moda. 
Redactar un diálogo para facer unha denuncia nunha comisaría. 
Escribir unha mensaxe para contar unha viaxe.
Redactar un correo para contar unha anécdota. 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un texto para describir unha persoa ( físico e vestimenta) 
Redactar un texto para dar a sua opinión sobre o look ou a moda. 
Redactar un diálogo para facer unha denuncia nunha comisaría. 

Coñecementos de lingua 
Saber formar o passé-composé con «avoir» e «être» , afirmativo e negativo, de verbos simples e 
pronominais. 
Saber indicar a negación con «rien» e «jamais» 
Saber colocar «rien » e «jamais» cun verbo en passé-composé.
Coñecer o vocabulario das prendas de vestir.
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Coñecer as expresións útiles para dar e matizar unha opinión. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber conxugar os verbos básicos e usuais en passé-composé.
Coñecer o vocabulario das prendas de vestir e  as expresións útiles para dar e matizar unha opinión. 
Saber indicar a negación con «rien» e «jamais» 

Aspectos socioculturais
A historia dalgunhas prendas de vestir.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Contestar preguntas concretas sobre a historia das prendas de vestir presentadas nesta unidade. 

3º ESO    SEGUNDA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 3 
Funcións comunicativas
Expresar sensacións e emocións.
Facer recomendacións.
Dar a súa opinión sobre o futuro do planeta.
Falar do futuro.
Falar das súas intencións e proxectos.
Contidos sintáctico-discursivos
Avoir besoin de + nome/ + infinitivo.
Il faut/ on doit + infinitivo.
O verbo devoir. 
O futuro simple (formación, verbos irregulares).
Contidos lexicais
As sensacións e as emocións.
A expresión da opinión.
A expresión do tempo.
O medio ambiente.
A linguaxe SMS.
Sonidos e ortografía
Os sons [ɛ]/[oe].
Os sons [ʃ]/[ʒ] e [z]/[s].
Escoitar, repetir e traballar as diferentes entoacións.
Aspectos socioculturais 
Ecoloxía e alimentación: insectos no menú.
A linguaxe SMS.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / AA / CSC / SIEE / CEC
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Unidade 4 
Funcións comunicativas
Orientarse nunha cidade, describir lugares.
Preguntar e indicar un camiño.
Construír unha narración en pasado.
Contidos sintáctico-discursivos
O pronombre y (lugar) 
O imperfecto e o passé composé (situar unha acción/describir accións sucesivas).
Contidos lexicais
A cidade.
Preposicións de lugar.
Expresións para encadear as accións sucesivas dunha narración ( d´abord, puis, ensuite, après, finalement) 
Sonidos e ortografía
Os sons [o]/[oe]/[ə].     Os sons [p]/[t]/[k].     As grafías quel, quelle, quels, quelles [kɛl] .
Aspectos socioculturais 
A vida en Marsella.
Arte e literatura na Provenza.
Competencias clave desenvolvidas
CCL /  AA / CSC / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 3 : Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber expresar sensacións e emocións. (ter frío, calor, sede, fame, sono, doer, estar mareado, ter 
ganas de, teer medo, ter necesidade ...) 
Saber dar consellos ou recomendacións ( il faut, il ne faut pas, tu as besoin de, tu dois....) para 
realizar unha actividade. 
Saber dar unha opinión sobre o futuro do planeta. 
Saber falar dos seus proxectos de futuro. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos orais e escritos. 
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 3: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender distintas sensacións ou emocións. 
Comprender consellos ou recomendacións para levar a cabo unha actividade.
Saber dar unha opinión sobre o futuro do planeta. 
Saber falar dos seus proxectos de futuro. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender expresións referidas a distintas sensacións corrientes ( avoir faim, soif, chaud, froid, 
sommeil, mal, peur, besoin de...) 
Comprender instruccións sinxelas para realizar unha actividade. 
Entender situacións contadas en futuro. 

Comprensión escrita
Atribuír frases relacionadas con sensacións e emocións a cada personaxe dun debuxo.
Comprensión global dun texto con datos estatísticos.
Entender a linguaxe do SMS a través dun cómic.
Comprender textos e eslogans relacionados co despilfarro de alimentos. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Relacionar frases  con imaxes evocando sensacións ou emocións.
Comprender textos e eslogans relacionados co despilfarro de alimentos.

Produción  oral
Falar das suas sensacións e do seu estado anímico. 
Preparar un diálogo para expresar a sua opinión sobre o futuro. 
Facer unha presentación oral sobre os seus plans de futuro. 
Saber dar consellos oralmente.
Ler correctamente os textos presentados nesta unidade. 
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Interpretar diálogos .
Formular e contestar preguntas.
Contidos mínimos de produción oral
Expresar oralmente sensacións básicas. 
Saber falar dos seus plans de futuro. 

Produción escrita
Describir imaxes que expresen sensacións ou estados de ánimo. 
Redactar un texto curto para dar a sua visión do futuro. 
Redactar os seus proxectos de futuro ( vida familiar, traballo, familia, lugar de residencia, etc...) 
Contidos mínimos de produción escrita
Escribir frases en relación con imaxes que expresen sensacións ou estados de ánimo. 
Escribir os seus plans de futuro de forma breve e sinxela. 
Dar recomendacións para unha actividade utilizando «il (ne) faut (pas) , tu dois, tu as besoin de....»
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Coñecementos de lingua 
Saber expresar a obriga con «il faut» e co verbo devoir 
Saber expresar a prohibición con «il ne faut pas» 
Saber expresar a necesidade con «avoir besoin de...) 
O futuro simple dos verbos regulares e irregulares.
Coñecer o vocabulario relacionado coas sensacións e estados de ánimo.
Grafías de [sɛ ]:  ses, ces, c´est 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber expresar a obriga con «il faut» e co verbo devoir e  a necesidade con «avoir besoin de»
O futuro simple dos verbos regulares e irregulares.
Coñecer o vocabulario relacionado coas sensacións e estados de ánimo.
Aspectos socioculturais
A linguaxe SMS
Os insectos na alimentación. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Ser capaz de transcribir unha mensaxa SMS en francés estándar.

Unidade 4: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber orientarse nunha cidade.
Saber describir lugares dunha cidade.
Saber preguntar o camiño nunha cidade. 
Saber indicar un itinerario
Saber contar un relato sinxelo en pasado, utilizando passé-composé e imparfait . 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 4: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender diálogos onde se nomean lugares dunha cidade. 
Relacionar diálogos onde se nomean lugares da cidade con fotos. 
Entender un diálogo onde alguen pide indicacións nunha cidade. 
Entender un texto onde se presenta un lugar nunha cidade. 
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Entender un relato en pasado. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender indicacións básicas para acceder a un lugar. 
Atopar nun relato en pasado as accións principais e as accións secundarias. 

Comprensión escrita
Comprender textos escritos onde se presenten cidades ou lugares. 
Responder a preguntas sobre un texto onde se presenten cidades. 
Comprender, nun relato en pasado, os verbos que se refiren a  accións principais e verbos que 
describen as circunstancias, as accións secundarias. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprensión xeral de textos en pasado , diferenciando  verbos que se refiren a  accións principais e 
verbos que describen as circunstancias, as accións secundarias. 

Produción  oral
Saber preguntar por un enderezo. 
Saber indicar oralmente un itinerario. 
Saber presentar a sua cidade ( coa posible axuda de fotos) .
Saber contar un feito en pasado, introducindo accións secundarias ou descripcións. 
Ler correctamente os textos presentados nesta unidade. 
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Interpretar un diálogo preguntando e indicando un itinerario .
Formular e contestar preguntas.
Contidos mínimos de produción oral
Saber preguntar e indicar un  itinerario. 
Saber presentar a sua cidade.
Saber contar feitos pasados. ( a xornada de onte, o fin de semana pasado, as últimas vacacións, a 
última viaxe) 

Produción escrita
Describir unha cidade. Describir a cidade onde vive. 
Contestar unha mensaxe indicando un itinerario. 
Redactar unha postal de viaxe. 
Redactar un relato en pasado. 
Contidos mínimos de produción escrita
Completar ocos nun relato en pasado. 
Redactar unha  historia de forma sinxela  a partir dun debuxo. 
Escribir unha postal de viaxe sinxela en pasado. 
Contar feitos pasados ( ( a xornada de onte, o fin de semana pasado, as últimas vacacións, a última 
viaxe) 
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Coñecementos de lingua 
Repaso dos verbos básicos en presente ( antes de abordar a formación do imperfecto)
Formación e usos do imperfecto. 
Repasar o passé-composé e os seus usos. 
Coñecer o léxico dos lugares dunha cidade ( rue, trottoir, ….) 
Coñecer as preposicións de lugar.
Coñecer e utilizar o pronome «y»  (lugar)
Utilizar debidamente o passé – composé e o imperfecto nun relato en pasado. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber conxugar os verbos en passé-composé e en imperfecto.
Coñecer o léxico presentado na unidade e necesario para as comprensións e producións requeridas. 

Aspectos socioculturais
A rexión da Provenza na literatura e na pintura. 
A vila de Marsella. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Ser capaz de completar ocos nun texto de presentación da Provenza ou sobre a vila de Marsella. 

3º ESO    TERCEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 5 
Funcións comunicativas
Falar das tarefas do fogar e de pequenos servizos.
Expresar o seu enfado, a súa indignación.
Expresar a frecuencia.
Dar as grazas.
Contidos sintáctico-discursivos
A negación (2): ne...  plus, ne.... personne.
Construcións verbais con pronomes de complemento directo e indirecto.
Contidos lexicais
As tarefas do fogar.
As relacións persoais.
A frecuencia.
Sonidos e ortografía
Os sons [b]/[d]/[g].
Os sons [ɔɔ]/[ɔn].
Escoitar entoacións: o enfado, a indignación.
Aspectos socioculturais 
Actuar para axudar os demais: axuda humanitaria, asociacións júnior...
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC / SIEE 
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Unidade 6 
Funcións comunicativas
Explorar o universo dixital.
Participar nun concurso televisivo.
Comparar obxectos.
Falar do pasado e dos recordos da infancia.
Contidos sintáctico-discursivos
O comparativo e o superlativo.
O imperfecto (construción).
Contidos lexicais
As redes sociais.
As ferramentas dixitais.
Expresións de tempo (pasado).
A escola de outrora.
Sonidos e ortografía
Os sons [ʮi]/[wɛɔ].
Os sons [sk]/[sp]/[st].
Ortografía : - ais, -ait, - aient 
Aspectos socioculturais 
A arte da palabra onte e hoxe, desde os bardos aos cantantes de slam e «youtubers».
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 5: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber dicir qué tarefas do fogar se realizan e con qué frecuencia. 
Coñecer pequenos traballos para axudar a outras persoas.
Expresar a cólera, protestar.
Falar da amizade. 
Saber redactar unha mensaxe para dar as grazas. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 5: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender, mediante pictogrmas, textos orais sobre tarefas domésticas e pequenos traballos 
relacionados cos debuxos.
Entender diálogos nos que alguen expresa a cólera ou protesta.  
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender, mediante pictogrmas, textos orais sobre tarefas domésticas e pequenos traballos 
relacionados cos debuxos.
Entender pequenos diálogos nos que alguen expresa a cólera ou protesta, axudándose da entoación 
ben  marcada e de certas palabras transparentes. 
Entender, nun texto oral curto, expresións que indican a frecuencia dunha acción. 

Comprensión escrita
Comprender anuncios breves de intercambio onde se pide e se propón axuda.
Entender breves mensaxes de agradecemento.
Saber contestar preguntas de información global ou específica sobre os textos escritos da unidade.  
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar textos curtos sustituíndo os pictogramas polo vocabulario aprendido na unidade. 
Entender breves mensaxes de agradecemento.
Saber contestar preguntas de información global ou específica sobre os textos escritos da unidade. 

Produción  oral
Saber indignarse e protestar, utilizando a entoación adecuada. 
Saber contar qué traballos de axuda e qué tarefas domésticas realizamos habitualmente e saber 
indicar a sua frecuencia. 
Escoller un obxecto e describir oralmente o seu dia a dia. Os compañeiros adiviñan qué é. 
Saber utilizar correctamente os pronomes persoais directos e indirectos nun diálogo a duo preparado
previamente. 
Saber contestar oralmente ás preguntas dun test sobre a amizade. 
Presentar oralmente unha organización de axuda humanitaria para xoves. 
Ler correctamente os textos presentados nesta unidade. 
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Interpretar un diálogo preguntando e indicando un itinerario .
Formular e contestar preguntas.
Contidos mínimos de produción oral
Saber contar qué traballos de axuda e qué tarefas domésticas realizamos habitualmente e saber 
indicar a sua frecuencia. 
Saber utilizar correctamente os pronomes persoais directos e indirectos nun diálogo a duo preparado
previamente. 
Ler correctamente os textos propostos. 

Produción escrita
Saber contar qué traballos de axuda e qué tarefas domésticas realizamos habitualmente e saber 
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indicar a sua frecuencia. 
Saber redacar un texto sobre a amizade. (por exemplo « o/a mellor amigo/a) .
Contar nun pequeno texto escrito o dia a dia dun obxecto cotiá.
Redactar unha historia utilizando os pronomes COD e COI.
Redactar unha mensaxe para dar as grazas. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber redacar un texto sobre a amizade. (por exemplo « o/a mellor amigo/a) .
Saber contar qué traballos de axuda e qué tarefas domésticas realizamos habitualmente e saber 
indicar a sua frecuencia. 
Redactar unha mensaxe para dar as grazas. 

Coñecementos de lingua 
As negacións ne... pas, ne.... plus , ne.... rien , ne..... jamais , ne.... personne .  Colocación das 
negacións co passé-composé.
Os pronomes COD e COI .
Repaso dos tempos verbais: présent, futur e passé-composé. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber o presente, o futuro e o passé-composé dos verbos regulares e dos verbos irregulares mais 
usados. 
Saber utilizar as negacións estudadas nesta unidade. 
Saber utilizar os pronomes complemento directo e indirecto para evitar repeticións. 

Aspectos socioculturais
Buscar información sobre asociacións humanitarias e os obxectivos de cada unha. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Relacionar asociacions humanitarias e as causas que cada unha delas defende. 

Unidade 6: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Falar dos xoves e das redes sociais. 
Saber comparar. 
Saber usar o imperfecto para contar recordos ou para comparar os tempos de antes cos de agora. 
Saber contar unha historia en pasado usando o passé-composé e  o imperfecto. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 6: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Descubrir as redes sociais a partir da escoita de textos curtos.
Entender preguntas orais sobre redes sociais. 
Comprender a presentación, as preguntas e as respostas dun xogo televisivo. 
Comprender alguen que conta recordos de colexio. 
Comprender o sentido xeral e global dun diálogo co fin de contestar a preguntas.
Localizar informacións precisas nun diálogo.
Escoitar e verificar información. 

Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender alguen que lembra tempos pasados. 
Comprender alguen que fala de tempos pasados comparándoos co presente. 
Entender o vocabulario das redes sociais.
Entender a información básica de mensaxes curtas. 

Comprensión escrita
Comprender a información dunha páxina web. 
Comprender un texto escrito que evoque recordos ou vivenzas e hábitos do tempo pasado. 
Comprender contos. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender contos ou textos que evoquen lembranzas. 

Produción  oral
Contestar preguntas sobre redes sociais.
Saber formular preguntas para un xogo televisivo. 
Saber comparar ( por exemplo:dous medios de transporte).
Saber evocar recordos da infancia. 
Saber contar unha historia. 
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Ler correctamente os textos presentados nesta unidade. 
Contidos mínimos de produción oral
Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para liberar, aos poucos, a expresión oral.
Saber comparar atendendo a debuxos ou situacións dadas polo profesor. 
Saber falar da sua infancia. 
Saber falar das redes sociais e da utilidade que cada un lle atopa. 
Ensaiar as actividades de lectura. 

Produción escrita
Saber redactar  un texto para comparar ( ex. dous medios de transporte , a vida de antes e a de 
agora, a sua vida e a vida dos seus avós, o colexio antes e agora ,etc...) 
Saber escribir sobre a sua infancia.
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Saber contar un conto. 
Contidos mínimos de produción escrita
Reutilizar o vocabulario e as estruturas aprendidas para mellorar a expresión escrita.
Saber redactar  un texto para comparar .( ex. dous medios de transporte , a vida de antes e a de 
agora, a sua vida e a vida dos seus avós, o colexio antes e agora ,etc...) 
Saber escribir sobre a sua infancia.

Coñecementos de lingua 
Coñecer a formación e os usos do imperfecto de indicativo. 
Repaso do passé-composé.
Saber construir unha frase comparativa: estructuras dos comparativos de superioridade, 
inferioridade e igualdade, expresión da comparación con outro tipo de palabras ( comme, le/la/les 
même(s) / ressembler / pareil(le)(s) …)
Pronunciar correctamente os sons  [ʮi]/[wɛɔ] e os sons [sk]/[sp]/[st] iniciais.
Escribir correctamente as grafías do son [ɛ]  nas desinencias do imperfecto : - ais , -ait , aient .
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber formar o imperfecto de todolos verbos  e o imperfecto irregular de « être » .
Coñecer os usos do imperfecto. 
Saber formar o passé -composé dos verbos mais usuais vistos neste nivel. 
Coñecer os usos do  passé -composé.
Saber usar estes dous tempos nun relato en pasado. 
Saber formular comparacións. 

Aspectos socioculturais
A arte da palabra: os «contadores» de historias a través dos séculos(bardos, trovadores, autores 
clásicos ….. )
Un conto africano: Kirikou et la sorcière.  
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Interesarse polas diferentes formas de contar historias a través do tempo.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos que nos van permitir levar a cabo a avaliación son os seguintes:  

Observación directa de cada alumno/a  na aula. 
Levarase a cabo un control diario que permita valorar : 

• A participación nas distintas actividades .
• Como realiza o traballo diario ( individual ou en grupo ) .
• O grao de dominio, precisión e  corrección ao utilizar a linguaxe oral nos intercambios  cos 

compañeiros ou co profesor .
• A corrección ao utilizar a linguaxe oral en interaccións simuladas ou  diálogos elaborados a partir 

dos modelos vistos nas unidades. 
• A regularidade e o traballo na casa. 
• O respecto cara aos demais compañeiros.
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• O bo comportamento na aula. 
• A actitude, a motivación, a participación e o traballo ( na aula e na casa)

2.- Probas obxectivas (exames) 
Haberá alomenos dúas probas obxectivas por trimestre .

Cada unha delas constará de 5 apartados diferenciados ( puntuado cada un sobre 10 puntos) que permitan 
cuantificar 

• a comprensión oral
• a comprensión escrita  
• a expresión oral ( na medida en que o tempo de clase e o número de alumnos  permita unha 

entrevista individual; se eso non fora posible, procederase a valorar as intervencións en diálogos ou 
interaccións simuladas realizadas na clase a modo de probas orais dentro de cada unidade) 

• a expresión escrita 
• a adquisición dos conceptos lingüísticos (vocabulario e gramática) reflectidos nas distintas unidades

e do coñecemento socio-cultural reflectido no material estudado en clase

3.- Revisión dos traballos de cada alumno ( deberes) 

4.- Revisión dos cadernos
a) caderno persoal de clase ( Cahier de Français) ( onde estarán reflectidas todas as actividades e tarefas de
clase)  e da casa
b) caderno de actividades do método Parachute 3
Aspectos a ter en conta: 

– Boa presentación
– Apuntes completos
– Exercicios feitos

      --     Documentación ordenada

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En  canto aos criterios de cualificación, aplicaráse a seguinte   porcentualización para a avaliación numérica:

Cualificación en xuño. Porcentaxes.

3º ESO CONVOCATORIA DE XUÑO

Comprensión oral 15,00%

Comprensión escrita 15,00%

Expresión oral 15,00%

Expresión escrita 15,00%

Coñecementos lingüísticos e socio-culturais 25,00%

Traballo / actitude / motivación / participación 15,00%
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Cualificación en setembro. 

Nota para  o alumnado  que non acadara avaliación positva  en xuño e se teña que presentar á proba
extraordinaria de setembro.
Por falta de tempo na sesión de exame, non será posible realizar a proba de expresión oral.
As porcentaxes aplicables na avaliación extraordinaria de setembro quedan repartidas do seguinte modo: 

3º ESO CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Comprensión oral 20,00%

Comprensión escrita 20,00%

Expresión escrita 20,00%

Coñecementos de lingua 40,00%
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4º ESO  SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

Índice 4º ESO 

CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Temporalización …........................................................................................................

Contidos,  estándares  de  aprendizaxe,  contidos  mínimos  esixibles  e  criterios  de
avaliación por unidades didácticas programadas............................................................

Procedementos e instrumentos de avaliación …............................................................

Criterios de cualificación en xuño ….............................................................................

Criterios de cualificación en setembro …......................................................................

84

85

103

104

105

Temporalización de contidos

O material básico a utilizar neste nivel é o método Parachute 3. A materia ven organizada e 
dividida en 7 unidades temáticas que se traballarán ao longo do curso escolar.
Na unidade 0, incorporaranse ou se repasarán os contidos que, polos efectos da pandemia, non 
puderon ser vistos no curso anterior ou foron vistos simplemente como ampliación pero non 
avaliados. 
A temporalización dos contidos será a seguinte ( pero podería estar suxeita a algunhas variacións 
dependendo do número de horas efectivas en cada trimestre, das características do grupo ou da 
complexidade  dos contidos non vistos o curso pasado):

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unidade 0
(Adquisición dos 
contidos non vistos no 
curso anterior)

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6
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4º ESO    PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 0

Funcións comunicativas
Orientarse nunha cidade, describir lugares.
Preguntar e indicar un camiño.
Construír unha narración en pasado.
Explorar o universo dixital.
Comparar obxectos.
Falar do pasado e dos recordos da infancia.
Contidos sintáctico-discursivos
O pronombre y (lugar) 
O imperfecto e o passé composé (situar unha acción/describir accións sucesivas).
A negación (2): ne...  plus, ne.... personne.
Construcións verbais con pronomes de complemento directo e indirecto.
O comparativo e o superlativo.
O imperfecto (construción).
Contidos lexicais
A cidade.
Preposicións de lugar.
Expresións para encadear as accións sucesivas dunha narración ( d´abord, puis, ensuite, après, finalement) 
As redes sociais.
As ferramentas dixitais.
Expresións de tempo (pasado).
A escola de outrora.
Sonidos e ortografía
Os sons [o]/[oe]/[ə].     Os sons [p]/[t]/[k].     As grafías quel, quelle, quels, quelles [kɛl] .
Ortografía : - ais, -ait, - aient 
Aspectos socioculturais 
A cidade de  Marsella.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC CEC

Unidade 1 
Funcións comunicativas
Narración de feitos presentes e pasados.
Descrición de hábitos.  
Contidos sintáctico-discursivos
O passé-composé e o imperfecto. 
O imperfecto habitual. 
Os pronomes relativos « qui, que, où, dont » 
Contidos lexicais

                                                                                                                                                                
85



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

Os medios de transporte. Cidades e países. 
Expresións de tempo para elaborar un relato. 
Sonidos e ortografía
Os sons [o], [ɔɔ] , [a] , [ɑɔ] 
Os sons  [p] / [b] , [d] / [t]
Ortografía: o acento diacrítico: a /à  -  du /dû   -  la /là   -   ou /où   –   sur / sûr 
Aspectos socioculturais 
Familiarizarse con consellos para viaxar por pouco diñeiro. 
A experimentación da linguaxe a través da obra de Raymond Queneau « Exercices de style ».
Descubrimento do autor e do movimento literario que representa.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade 2 

Funcións comunicativas
Descrición da personalidade.
Descricións físicas.
Expresión da pertenza. 
Contidos sintáctico-discursivos
Os adxectivos demostrativos e os pronomes tónicos. 
Os pronomes posesivos. 
O estilo indirecto en presente. 
Contidos lexicais
Os trazos de carácter.
Os verbos introductores do discurso.
Refráns con animais.
Sonidos e ortografía
Os sons [f] / [s] /  [ʃ]  
Os sons  [i] /  [y] /  [u] /  [ɥi]
Aspectos socioculturais 
Coñeceer as fábulas de Esopo a La Fontaine
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 0: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber orientarse nunha cidade.
Saber describir lugares dunha cidade.
Saber preguntar o camiño nunha cidade. 
Saber indicar un itinerario

                                                                                                                                                                
86



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

Saber contar un relato sinxelo en pasado, utilizando passé-composé e imparfait . 
Falar dos xoves e das redes sociais. 
Saber comparar. 
Saber usar o imperfecto para contar recordos ou para comparar os tempos de antes cos de agora. 
Saber contar unha historia en pasado usando o passé-composé e  o imperfecto. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 0: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender un diálogo onde alguen pide indicacións nunha cidade. 
Entender un relato en pasado. 
Entender, nun texto oral curto, expresións que indican a frecuencia dunha acción. 
Comprender alguen que conta recordos de colexio.
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender indicacións básicas para acceder a un lugar. 
Atopar nun relato en pasado as accións principais e as accións secundarias. 
Comprender recordos en imperfecto.
Comprender alguen que fala de tempos pasados comparándoos co presente. 

Comprensión escrita
Comprender textos escritos onde se presenten cidades ou lugares. 
Responder a preguntas sobre un texto onde se presenten cidades. 
Comprender, nun relato en pasado, os verbos que se refiren a  accións principais e verbos que 
describen as circunstancias, as accións secundarias. 
Saber contestar preguntas de información global ou específica sobre os textos escritos da unidade.  
Comprender un texto escrito que evoque recordos ou vivenzas e hábitos do tempo pasado.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Saber encher ocos cos verbos adecuados en presente.
Comprender recordos de tempos pasados. 
Comprensión xeral de textos en pasado , diferenciando  verbos que se refiren a  accións principais e 
verbos que describen as circunstancias, as accións secundarias. 
Saber contestar preguntas de información global ou específica sobre os textos escritos da unidade.  
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Produción  oral
Saber preguntar por un enderezo. 
Saber indicar oralmente un itinerario. 
Interpretar un diálogo preguntando e indicando un itinerario .
Saber contar un feito en pasado, introducindo accións secundarias ou descripcións. 
Saber comparar ( por exemplo:dous medios de transporte).
Saber evocar recordos da infancia. 
Saber contar unha historia.
Ler correctamente os textos presentados nesta unidade. 
Preparar a produción oral aplicando as estratexias máis adecuadas e  utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe aos recursos de que se dispón, ou a reformulación ou
explicación de elementos. 
Formular e contestar preguntas.
Contidos mínimos de produción oral
Saber preguntar e indicar un  itinerario. 
Saber contar feitos pasados. (a xornada de onte, o fin de semana pasado, as últimas vacacións, a 
última viaxe) 
Saber comparar atendendo a debuxos ou situacións dadas polo profesor. 
Saber falar da sua infancia. 

Produción escrita
Contestar unha mensaxe indicando un itinerario. 
Redactar un relato en pasado. 
Saber redactar  un texto para comparar ( ex. dous medios de transporte , a vida de antes e a de 
agora, a sua vida e a vida dos seus avós, o colexio antes e agora ,etc...) 
Saber escribir sobre a sua infancia.
Contidos mínimos de produción escrita
Completar ocos nun relato en pasado. 
Redactar unha  historia de forma sinxela  a partir dun debuxo. 
Escribir unha postal de viaxe sinxela en pasado. 
Contar feitos pasados (a xornada de onte, o fin de semana pasado, as últimas vacacións, a última 
viaxe) 
Saber redactar  un texto para comparar .
Saber escribir sobre a sua infancia.

Coñecementos de lingua 
Repaso dos verbos básicos en presente (antes de abordar a formación do imperfecto)
Formación e usos do imperfecto. 
Repasar o passé-composé e os seus usos. 
Coñecer o léxico dos lugares dunha cidade ( rue, trottoir, ….) 
Coñecer as preposicións de lugar.
Coñecer e utilizar o pronome «y»  (lugar)
Utilizar debidamente o passé – composé e o imperfecto nun relato en pasado. 
As negacións ne... pas, ne.... plus , ne.... rien , ne..... jamais , ne.... personne .  Colocación das 
negacións co passé-composé.
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Os pronomes COD e COI . Colocación destes pronomes coa forma afirmativa e negativa. 
Expresións que indican frecuencia. 
Saber construir unha frase comparativa: estructuras dos comparativos de superioridade, 
inferioridade e igualdade, expresión da comparación con outro tipo de palabras ( comme, le/la/les 
même(s) / ressembler / pareil(le)(s) …)
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber conxugar os verbos regulares e irregulares mais usados en presente, en passé-composé e en 
imperfecto. 
Coñecer o léxico presentado na unidade e necesario para as comprensións e producións requeridas.  
Saber utilizar as negacións e as expresións de frecuencia estudadas nesta unidade. 
Saber utilizar os pronomes complemento directo e indirecto para evitar repeticións. 
Saber formular comparacións. 

Aspectos socioculturais
A vila de Marsella. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Ser capaz de completar ocos nun texto de presentación da cidade de Marsella. 

Unidade 1: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber facer apreciacións sobre viaxes. 
Ser capaz de construir un relato en pasado.
Saber caracterizar algo ou alguen de forma detallada. 
Ser capaz de contar a evolución dos seus hábitos. 
Coñecer o uso do passé-composé e do imperfecto e as diferenzas. 
Saber utilizar a passé-composé e o imperfecto nun relato en pasado. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 1: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender anuncios emitidos por un altofalante nunha estación de tren. 
Comprender  un relato de viaxe. 
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Comprender documentos orais que falen de hábitos en pasado, de evolución  e de cambios .
Comprender expresións de tempo  para precisar os diferentes momentos en pasado.
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender anuncios emitidos por un altofalante nunha estación de tren. 
Comprender documentos sobre  evolución  e cambios no tempo. 
Comprender expresións  para precisar os diferentes momentos nunha historia. 

Comprensión escrita
Comprender relatos que falen de viaxes. Ser capaz de encher ocos con vocabulario da unidade. 
Comprender relatos que falen de evolución ou cambios. Ser capaz de encher ocos co vocabulario 
proposto estudado na unidade.
Entender os exercicios de estilo de Raymond Queneau e os caligramas. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender relatos que falen de viaxes. Ser capaz de encher ocos con vocabulario da unidade. 
Comprender relatos que falen de evolución ou cambios. Ser capaz de encher ocos co vocabulario 
proposto. 
Entender cómo se fai un caligrama. 

Produción  oral
Ser capaz de contar unha viaxe en pasado, ou un unha anécdota durante unha viaxe ou durante 
unhas vacacións. 
Ser capaz de contar a evolución dos seus hábitos sobre o esquema:  avant.... / un jour.... /  
maintenant …..
Ser capaz de contar unha historia estructurada sobre o esquema   avant.... / un jour.... /  maintenant 
…..
Contidos mínimos de produción oral
Ser capaz de contar unha viaxe en pasado, ou un unha anécdota durante unha viaxe ou durante 
unhas vacacións. 
Ser capaz de contar a evolución dos seus hábitos sobre o esquema:  avant.... / un jour.... /  
maintenant …..

Produción escrita
Redactar un texto sobre a evolución dos seus hábitos sobre o esquema:  avant.... / un jour.... /  
maintenant …..
Redactar unha historia estructurada sobre o esquema   avant.... / un jour.... /  maintenant …..
Elaborar caligramas. 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un texto sobre a evolución dos seus hábitos sobre o esquema:  avant.... / un jour.... /  
maintenant …..
Redactar unha historia con axuda de imaxes e estructurada sobre o esquema :  avant.... / un jour.... / 
maintenant …..

Coñecementos de lingua 
Coñecer o uso do imperfecto para describir hábitos no pasado. 
Coñecer a diferenza passé-composé / imparfait.
Saber utilizar estes dous tempos nun relato en pasado. 
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Saber utilizar os pronomes relativos  qui, que, où , dont.
Coñecer o léxico do transporte en tren e das cidades europeas. 
Coñecer as expresións de tempo e de frecuencia usuais. 
Coñecer os acentos diacríticos: a/à  - du / dû  -  sur /sûr  - la/ là 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer a diferencia passé-composé / imparfait e completar un texto cos verbos no tempo 
adecuado. 
Saber usar os pronomes relativos, completando un texto co relativo adecuado. 
Coñecer o léxico  do transporte en tren e das cidades europeas. 
Coñecer as expresións de tempo e de frecuencia usuais. 
Coñecer os acentos diacríticos: a/à  - du / dû  -  sur /sûr  - la/ là 

Aspectos socioculturais
Ensaiar exercicios de estilo sinxelos e caligramas. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Saber ler e entender un caligrama. 

Unidade 2: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber describir o carácter dunha persoa. 
Saber describir persoas. 
Saber indicar a pertenza. 
Sera capaz de relatar as palabras doutra persoa.
Saber pedir información por carta ou por correo electrónico. 
Coñecer as fábulas mais soadas de Jean de la Fontaine. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 2: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender adxectivos que describen o carácter de alguen. 
Comprender un diálogo onde se pregunta e se indica a quen pertencen certos obxectos. 
Entender chismes e murmuracións.
Comprender o que alguen lle dixo a outra persoa.
Entender o esencial dun programa de radio. 
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Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender adxectivos que describen o carácter de alguen. 
Comprender un diálogo onde se pregunta e se indica a quen pertencen certos obxectos. 
Comprender o que alguen lle dixo a outra persoa.

Comprensión escrita
Comprender a descripción da personalidade de alguen. 
Entender textos escritos en estilo indirecto. 
Entender a moralexa dunha fábula de La Fontaine, relacionándoa co título e axudándose de imaxes. 
Entender a fábula  «Le Corbeau et le Renard» de Jean de la Fontaine.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender a descripción da personalidade de alguen. 
Entender textos escritos en estilo indirecto. 
Entender a moralexa dunha fábula de La Fontaine, 

Produción  oral
Saber describir o seu carácter ou o doutra persoa, utilizando adxectivos estudados nesta unidade e 
verbos como «avoir l´air plutôt....» , «ressembler à....» 
Saber preguntar e contestar sobre a pertenza. 
Saber contar un «chisme» sinxelo. 
Saber contar a alguen o que outra persoa di.
Contidos mínimos de produción oral
Saber describir o seu carácter ou o doutra persoa, utilizando adxectivos estudados nesta unidade e 
verbos como «avoir l´air plutôt....» , «ressembler à....» 
Saber preguntar e contestar sobre a pertenza. 

Produción escrita
Saber contar algo que nos acaban de decir.
Saber pedir información por carta ou correo electrónico.
Contidos mínimos de produción escrita
Saber contar algo que nos acaban de decir.
Saber pedir información por carta ou correo electrónico.

Coñecementos de lingua 
Coñecer os adxectivos demostrativos e os seus usos. 
Saber expresar a pertenza con «à « + pronome tónico  (à moi, à toi…) 
Saber os pronomes posesivos e os seus usos. 
Saber en qué consiste o «discours rapporté».
Ser capaz de pasar do discurso directo ao «discours rapporté» en presente.
Coñecer o léxico estudado nesta unidade.
Coñecer e saber escribir as grafías do son [s].
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer os adxectivos demostrativos e os seus usos. 
Saber expresar a pertenza con «à « + pronome tónico  (à moi, à toi…) 
Saber os pronomes posesivos e os seus usos. 
Ser capaz de pasar do discurso directo ao «discours rapporté» en presente.
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Coñecer o léxico estudado nesta unidade.
Identificar o son [s] nas suas diferentes grafías. 

Aspectos socioculturais
Coñecer a historia das fábulas ao longo do tempo. 
Coñecer o título e a moralexa das fábulas mais soadas de La Fontaine. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer o autor Jean de la Fontaine.
Identificar o título dalgunhas das suas fábulas e asocialo a unha moralexa. 

4º ESO    SEGUNDA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 3 
Funcións comunicativas
Petición de información.
Descrición de accións.
Descrición da climatoloxía.
Expresión de vantaxes e desvantaxes.
Contidos sintáctico-discursivos
As diferentes formas interrogativas.
Adxectivos e pronomes interrogativos.
Os momentos da acción: venir de, être en train de, aller. 
Contidos lexicais
Vocabulario da meteoroloxía: os fenómenos meteorolóxicos.
Vocabulario do medioambiente e da ecoloxía. 
As profesións.
Refráns con expresións tomadas da meteoroloxía. 
Sonidos e ortografía
Os sons [f] / [v]      Os sons [ʃ] / [ʒ]     Os sons [s] / [z]  
As grafías do son [e]; participios pasados, adxectivos, infinitivos: é(e)(s) ou er. 
Aspectos socioculturais 
O planeta e a ecoloxía.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / AA / CSC / SIEE 

Unidade 4 
Funcións comunicativas
Expresión da reclamación.
Expresión da restrición.
Expresión do consello.
Expresión da obrigación.
Expresión da prohibición.
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Contidos sintáctico-discursivos
Énfase (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 
A negación (ne... que).
A formación do subxuntivo.
A obrigación e a prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subxuntivo / outras estruturas + infinitivo.
Contidos lexicais
As tarefas domésticas.
A vida cotiá.
O deporte.
O mundo do circo.
Expresións idiomáticas.
Sonidos e ortografía
Os sons [e] / [ø] / [o].
O son [ʀ]. 
Aspectos socioculturais 
Coñecer a unha gran deportista: Andrea Fuentes.
Coñecer o mundo do circo e a vida dentro do Circo do Sol.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 3 : Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber facer preguntas, saber obter información.
Saber preguntar sobre o planeta e o medioambiente.
Saber falar de vantaxes e inconvenientes.
Saber describir os diferentes momentos dunha acción. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos, orais e escritos. 
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier .
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
.similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 3: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender os nomes dos  fenómenos naturais. 
Entender unha conversación entre alumnos en clase .
Entender a presentación dunha profesión, nomeando vantaxes e inconvenientes. 
Entender oralmente os diferentes momentos dunha acción.
Entender  un resumo informativo sobre un fenómeno climatolóxico.
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender informacións orais sobre fenómenos naturais. 
Entender preguntas.
Entender a presentación dunha profesión, nomeando vantaxes e inconvenientes. 

Comprensión escrita
Asociar diversas informacións a imaxes. 
Atopar información global ou específica. 
Entender preguntas ou informacións  sobre o planeta e o medioambiente.
Recoñecer e entender os diferentes momentos dunha acción. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender preguntas ou informacións  sobre o planeta e o medioambiente.
Recoñecer e entender os diferentes momentos dunha acción. 

Produción  oral
Saber formular diversas preguntas sobre o planeta e o medioambiente. 
Preparar a presentacón oral das diversas tarefas propostas nesta unidade (por exemplo, presentar 
unha profesión singular ou pouco común, salientando vantaxes e inconvenientes )
Preparar un breve resumo informativo sobre un fenomeno natural impactante. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber formular diversas preguntas sobre o planeta e o medioambiente. 
Presentar unha profesión singular ou pouco común.

Produción escrita
Escribir unha carta formal de presentación para buscar un emprego. 
Redactar  preguntas para un quiz. 
Describir unha profesión. 
Contidos mínimos de produción escrita
Escribir un texto para presentar os problemas medioambientais do planeta e para propor algunhas 
solucións. 
Redactar un texto para presentar unha profesión coas suas vantaxes e os seus inconvenientes. 
Saber formular preguntas por escrito, sobre calquera dos temas abordados nesta unidade.

Coñecementos de lingua 
Coñecer as formas dos adxectivos e pronomes interrogativos. 
Saber formular preguntas en distintos rexistros de lingua (coloquial ou formal) .
Coñecer as perífrases verbais que corresponden ao passé récent, ao présent continu e ao futur 
proche.   (venir de + infinitif / être en train de + infinitif / aller + infinitif) 
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Coñecer o léxico dos fenómenos meteorolóxicos e naturais, do medioambiente, das profesións, as 
diversas expresións para presentar vantaxes e inconvenientes e algunhas expresións idiomáticas en 
relación co clima. 
Saber diferenciar as diversas grafías do son [e] en participios de pasado, infinitivos ou adxectivos : 
-é , -ée ,  -és ,  -ées , -er .  
Contidos mínimos de lingua
Saber encher ocos nun texto con quel(lle)(s)  o lequel (laquelle)(s) .
Saber utilizar as perífrases   venir de + infinitif / être en train de + infinitif / aller + infinitif.
Coñecer o léxico da unidade. (medioambiente, expresións para indicar vantaxes e inconvenientes. )

Aspectos socioculturais
Saber indicar cales son os principais problemas medioambientais cos que se enfrena o planeta.
Aportar posibles solucións. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Estar sensibilizado cos problemas medioambientais que surxen actualmente. 

Unidade 4: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar das tarefas da casa.
Saber protestar e defenderse dunha acusación.
Saber dar consellos.
Saber expoñer un problema nun foro. 
Saber enfatizar:  C´est moi qui.... /  c´est à lui de ….. 
Saber expresar a restrición :  ne …. que   / seulement 
Saber expresar a obrigación : il faut que + subxuntivo.   /  tu dois + infinitivo / repaso do imperativo
Saber expresar a prohibición : il ne faut pas que + subxuntivo   /   tu ne dois pas + infinitivo.
Coñecer o vocabulario :  tarefas domésticas, expresións para protestar enérxicamente, vocabulario 
do circo, expresións idiomáticas co vocabulario das tarefas domésticas.
Saber extraer información global e específica de pequenos textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 4: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Saber extraer información global e específica de  textos orais relacionados coas tarefas do fogar, 
con mensaxes telefónicas, con situacións de protestas ,con  entrevistas a deportistas, con consellos 
nunha canción .
Saber utilizar distintas estratexias para entender. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender información global e específica en relación coas tarefas da casa, situacións de protesta 
ou breves mensaxes telefónicos. 

Comprensión escrita
Comprender as consignas e preguntas da unidade.
Saber buscar e atopar a información requerida nos textos da unidade. 
Ser capaz de adiviñar o sentido dunha palabra descoñecida gracias ao contexto. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Saber buscar e atopar a información requerida nos textos da unidade. 
Ser capaz de adiviñar o sentido dunha palabra descoñecida gracias ao contexto. 

Produción  oral
Ser capaz de reproducir os diálogos da unidade por parellas ou pequenos grupos. 
Inventar e presentar oralmente unha situación de protesta enérxica. 
Contestar oralmente e individualmente ás preguntas propostas na unidade en relación cos temas 
traballados. Presentalas ao grupo clase. 
Contar cómo se leva a cabo o reparto das tarefas na familia dos alumnos. 
Saber dar consellos. 
Pronunciar correctamente diferenciando os sons [e] / [ø] / [o]
Pronunciar correctamente o son [R]
Contidos mínimos de produción oral
Representar os diálogos da unidade. 
Saber aconsellar.
Saber defenderse dunha acusación. 

Produción escrita
Falar dun problema nun foro. 
Saber contestar nun foro e dar consellos sobre un problema. 
Contar as suas tarefas diarias na casa e falar do reparto familiar destas tarefas. 
Contidos mínimos de produción escrita
Contar as suas tarefas diarias na casa e falar do reparto familiar destas tarefas. 
Expoñer un problema. Dar consellos a alguen que ten un problema. 

Coñecementos de lingua 
Saber utilizar estructuras para enfatizar: C´est moi qui..... / c´est à moi de..... 
Saber expresar a restrición coa estructura    ne …. que 
Saber formar o subxuntivo dos verbos regulares e dos verbos irregulares mais usuais. 
Saber expresar a obriga ( il faut que + subxuntivo)   e a prohibición ( il ne faut pas que + 
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subxuntivo) 
Saber o vocabulario das tarefas domésticas. 
Saber expresións para protestar ou defenderse dunha acusación. 
Saber expresións utilizadas  para dar consellos.  
Coñecer expresións idiomáticas relacionadas coas tarefas domésticas. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber utilizar estructuras para enfatizar: C´est moi qui..... / c´est à moi de..... 
Saber expresar a restrición coa estructura    ne …. que 
Saber formar o subxuntivo dos verbos regulares e dos verbos irregulares mais usuais. 
Saber expresar a obriga ( il faut que + subxuntivo)   e a prohibición ( il ne faut pas que + 
subxuntivo) 
Saber o vocabulario das tarefas domésticas. 
Saber expresións para protestar ou defenderse dunha acusación. 
Saber  dar consellos coa estructura: devoir + infinitivo.

Aspectos socioculturais
Coñecer a deportista Andrea Fuentes. 
Coñecer a vida dos artistas do Circo do Sol. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
A vida dun deportista profesional de alto nivel. 
Coñecer o Circo do Sol e algunha das suas particularidades.  

4º ESO    TERCEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade 5 
Funcións comunicativas
Descrición física.
Expresión da causa.
Expresión do ánimo. 
Contidos sintáctico-discursivos
O pretérito pluscuamperfecto.
Expresión da causa (parce que, comme).
Os pronomes demostrativos. 
Contidos lexicais
Os adxectivos descritivos (trazos faciais).
As historias policíacas e outros feitos diversos.
Sonidos e ortografía
Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ].
Os sons [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
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Aspectos socioculturais 
Sensibilizarse con diversos temas.
Literatura policíaca: descubrir dous grandes detectives: o comisario Maigret e Hércules Poirot; así 
como os seus creadores.
Competencias clave desenvolvidas
CCL /AA / CSC /  CEC

Unidade 6 
Funcións comunicativas
Descrición dun obxecto.
Expresión de hipótesess.
Expresión da finalidade.
Expresión do desexo.
Expresión da opinión 
Contidos sintáctico-discursivos
O condicional (formación e uso).
Os usos do subxuntivo: finalidade, desexo, opinión. 
Contidos lexicais
As características dos obxectos.
A psicoloxía (interpretación dos soños, problemas persoais). 
Sonidos e ortografía
Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. 
Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 
Aspectos socioculturais 
Coñecer o mercadillo de Saint-Ouen.
Descubrir algunhas invencións francesas. 
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Unidade 5: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber describir a alguen de forma detallada.
Saber tomarse un tempo para reflexionar antes de responder ( ben..., heu..., si je me souviens bien....
etc...) 
Saber expresar a causa .
Saber animar a alguen a tomar unha decisión.
Aprender o vocabulario novo.Saber reutilizalo. 
Saber indicar unha situación anterior a outra no pasado. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
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Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 5: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender unha descrición física detallada e saber relacionala con imaxes.
Entender un interrogatorio en comisaría.
Entender unha conversación nunha tenda.
Comprender unha canción. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender os detalles dunha descrición física. 
Comprender globalmente a información  dunha testemuña de roubo. 
Entender expresións para animar a alguen a tomar unha decisión. 

Comprensión escrita
Entender descripcións físicas mediante imaxes. 
Entender preguntas e saber encontrar a resposta no texto. 
Entender,  na contraportada do libro, o argumento de duas novelas de ficción.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender preguntas e saber encontrar a resposta no texto. 
Entender,  na contraportada do libro, o argumento de duas novelas de ficción.

Produción  oral
Saber describir un personaxe de caricatura observando a imaxe. 
Facer a descripción física detallada dunha persoa. 
Reproducir os diálogos da unidade, en situacións diversas. 
Saber animar a alguen a tomar unha decisión. 
Facer a presentación breve dunha novela de detectives.
Contidos mínimos de produción oral
Facer a descripción física detallada dunha persoa. 
Saber animar a alguen a tomar unha decisión. 
Interactuar cos compañeiros para reproducir e interpretar  os diálogos da unidade.

Produción escrita
Escribir a continuación dunha canción.
Escribir un resumo dun libro. 
Mobilizar todas as competencias desenvolvidas para realizar unha tarefa práctica: Faire une 
caricature. 
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Contidos mínimos de produción escrita
Saber escribir un retrato robot. 
Saber redactar o resumo dun libro. 

Coñecementos de lingua 
Saber formar o plus-que-parfait de indicativo e coñecer un dos seus usos (acción pasada anterior a 
outra acción pasada) .
Coñecer e saber utilizar as formas dos pronomes demostrativos: con -ci / -là ; coa preposición 
«de» ; cos relativos qui e que . 
Saber expresar a causa con comme e parce que.
Coñecer  expresións para animar alguen a tomar unha decisión. 
Coñecer o vocabulario necesario para poder describir os trazos faciais dunha persoa. 
Pronunciar correctamente os sons traballados nesta unidade:  [ɛ] / [œ] / [ɔ]   -   [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].
Relacionar eses sons coas suas grafías. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario  para describir os trazos faciais dunha persoa, para animar a tomar unha 
decisión 
Transformar frases que expresan a causa con «comme» e «parce que».
Completar frases cos pronomes demostrativos ( con -ci / -là ; coa preposición «de» ; cos relativos 
qui e que )

Aspectos socioculturais
Presentar dous grandes detectives de novelas policíacas: o comisario Maigret e Hercule Poirot. 
Coñecer os autores desas novelas policíacas: Georges Simenon e Agatha Christie. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer Maigret, Hercule Poirot, Georges Simenon e Agatha Christie. 

Unidade 6: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber describir un obxecto.
Saber negociar un precio. 
Coñecer a formación e os usos do condicional. 
Coñecer os usos do subxuntivo: finalidade (pour que) , desexo ( j´aimerais que) , opinión .
Saber formular frases hipotéticas. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 6: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender unha descrición pormenorizada de obxectos. 
Entender un diálogo no que se negocia un precio.
Comprender un programa de radio sobre a interpretación de soños. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender información esencial en diálogos sobre descripción de obxectos, descripción dun soño, 
negociación dun precio . 
 
Comprensión escrita
Analizar as imaxes e interpretalas.
Desenvolver a competencia en comprensión escrita  a partir  de documentos auténticos  ou semi-
auténticos.
Comprender as preguntas e saber buscar a información específica nos documentos. 
Comprender textos que describan invencións para una vida mellor.
Comprender textos que describan soños ou interpretación de soños 
Comprender textos nos que se expoñen problemas persoais.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender textos hipotéticos para unha vida mellor. 
Comprender informacións básicas en textos nos que se expoñen problemas persoais.
Produción  oral
Practicar a produción dos monólogos da unidade.
Reutilizar as producións orais dirixidas nas actividades 
Prestar atención á pronuncia e á entoación.
Facer unha presentación dun invento.
Interactuar cos seus camaradas para producir pequenos diálogos, en liña coas situacións de 
comunicación da unidade.
Negociar un prezo.
Falar dos seus soños.
Falar de feitos ou situacións hipotéticas.
Falar de cousas difíciles de definir.
Reutilizar o vocabulario novo nunha nova situación. 
Pronunciar correctamente os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] e os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ]. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber describir un obxecto indicando forma, cor, material, peso, utilidade, funcionamento. 
Saber negociar un precio-
Saber formular hipóteses. 

Produción escrita
Saber contar brevemente un soño .
Saber presentar e solicitar un proxecto por escrito. 
Redactar nun foro un texto expoñendo un problema persoal.
Redactar unha contestación a ese problema no mesmo foro. 

                                                                                                                                                                
102



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

Contidos mínimos de produción escrita
Presentar un pequeno proxecto para a súa escola. 
Redactar un texto para contar brevemente un soño. 

Coñecementos de lingua 
Saber formar o condicional e coñecer os seus usos. 
Saber formular hipóteses. 
Coñecer o uso do subxuntivo para expresar finalidade, desexo, ou para expresar unha opinión ( je ne
crois pas que..., je ne pense pas que... ) 
Coñecer o vocabulario para describir as características dos obxectos.
Relacionar sons e grafías. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber formar o condicional e coñecer os seus usos. 
Saber formular hipóteses. 
Coñecer o uso do subxuntivo para expresar finalidade, desexo, ou para expresar unha opinión ( je ne
crois pas que..., je ne pense pas que... ) 
Coñecer o vocabulario para describir as características dos obxectos.

Aspectos socioculturais
Coñecer alguns inventos franceses. Coñecer o Marché aux puces ( mercadillo de Saint-Ouen) en 
Paris. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais    Coñecer alguns inventos franceses

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos que nos van permitir levar a cabo a avaliación son os seguintes:  

Observación directa de cada alumno/a  na aula. 

Levarase a cabo un control diario que permita valorar : 

• A participación nas distintas actividades .
• Como realiza o traballo diario ( individual ou en grupo ) .
• O grao de dominio, precisión e  corrección ao utilizar a linguaxe oral nos intercambios  cos 

compañeiros ou co profesor .
• A corrección ao utilizar a linguaxe oral en interaccións simuladas ou  diálogos elaborados a partir 

dos modelos vistos nas unidades. 
• A regularidade e o traballo na casa. 
• O respecto cara aos demais compañeiros.
• O bo comportamento na aula. 
• A actitude, a motivación, a participación e o traballo ( na aula e na casa)
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2.- Probas obxectivas (exames) 
Haberá alomenos dúas probas obxectivas por trimestre .

Cada unha delas constará de 5 apartados diferenciados ( puntuado cada un sobre 10 puntos) que permitan 
cuantificar 

• a comprensión oral
• a comprensión escrita  
• a expresión oral ( na medida en que o tempo de clase e o número de alumnos  permita unha 

entrevista individual; se eso non fora posible, procederase a valorar as intervencións en diálogos ou 
interaccións simuladas realizadas na clase a modo de probas orais dentro de cada unidade) 

• a expresión escrita 
• a adquisición dos conceptos lingüísticos (vocabulario e gramática) reflectidos nas distintas unidades

e do coñecemento socio-cultural reflectido no material estudado en clase

3.- Revisión dos traballos de cada alumno ( deberes) 

4.- Revisión dos cadernos
a) caderno persoal de clase ( Cahier de Français) ( onde estarán reflectidas todas as actividades e tarefas de
clase)  e da casa
b) caderno de actividades do método Parachute 4
Aspectos a ter en conta: 

– Boa presentación
– Apuntes completos
– Exercicios feitos

      --     Documentación ordenada

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En  canto aos criterios de cualificación, aplicaráse a seguinte   porcentualización para a avaliación numérica:

Cualificación en xuño. Porcentaxes.

4º ESO CONVOCATORIA DE XUÑO

Comprensión oral 15,00%

Comprensión escrita 15,00%

Expresión oral 15,00%

Expresión escrita 15,00%

Coñecementos lingüísticos e socio-culturais 25,00%

Traballo / actitude / motivación / participación 15,00%
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Cualificación en setembro. 

Nota para  o alumnado  que non acadara avaliación positva  en xuño e se teña que presentar á proba
extraordinaria de setembro.
Por falta de tempo na sesión de exame, non será posible realizar a proba de expresión oral.
As porcentaxes aplicables na avaliación extraordinaria de setembro quedan repartidas do seguinte modo: 

4º ESO CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Comprensión oral 20,00%

Comprensión escrita 20,00%

Expresión escrita 20,00%

Coñecementos de lingua 40,00%
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1º BACHARELATO   SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

Índice 1º BACHARELATO 

CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Temporalización …........................................................................................................

Contidos,  estándares  de  aprendizaxe,  contidos  mínimos  esixibles  e  criterios  de
avaliación por unidades didácticas programadas............................................................

Procedementos e instrumentos de avaliación …............................................................

Criterios de cualificación en xuño ….............................................................................

Criterios de cualificación en setembro …......................................................................

106

107

135

136

136

Temporalización de contidos

O material básico a utilizar neste nivel é o método C´est à dire A2, da Editorial Santillana.  A 
materia ven organizada e dividida en 10 unidades temáticas. 
A temporalización dos contidos será a seguinte: 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 Unité 7 Unité 8 Unité 9 Unité 10

Con todo, esta temporalización podería estar suxeita a algunhas variacións, dependendo do número 
de horas efectivas en cada trimestre, das características do grupo ou da complexidade  dos contidos 
non vistos o curso pasado.
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1º BACH    PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade  1
Funcións comunicativas

Describir unha persoa.
Formular definicións.
Chamar a atención de alguén.
Expresar a ignorancia ou a certeza.
Felicitar, consolar, animar a alguén.

Contidos sintáctico-discursivos
Presente de indicativo (repaso).
Futuro simple (repaso).
Imperativo (repaso).
Colocación dos adverbios.

Contidos lexicais
Aparencia física.
Roupa.
Carácter.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros 
Entoacións e acento de insistencia.
Son/grafía
Acento fonético/acento tónico. 

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
      Saúdos en diferentes países francófonos.
      Historia de apelidos franceses, normativa.
Competencias clave desenvolvidas 

CCL / CD / AA / CSC / SIEE 

Unidade 2 
Funcións comunicativas

Pedirlle a alguén que conte algo.
Contar algo.
Pedir e dar precisións.
Manifestar a súa preocupación.
Propor e prestar axuda.

Contidos sintáctico-discursivos
O passé-composé
Pronomes relativos: qui, que, où (repaso) ; dont.

Contidos lexicais
Actividades cotiás.
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Incidentes.
Resolución de problemas domésticos.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros 
as vogais (repaso).

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
A afección dos franceses pola bricolaxe. 

Competencias clave desenvolvidas
CCL /  CD / AA / CSC / SIEE 

Unidade  3
Funcións comunicativas

Facer descricións, situar feitos no pasado.
Contar feitos pasados, facer un relato.
Dar a súa opinión.
Facer unha apreciación.
Felicitar a alguén.

Contidos sintáctico-discursivos
O imperfecto.
A oposición imperfecto/pasado composto.
O pluscuamperfecto.

Contidos lexicais
As idades da vida.
Parentescos.
Lecer.
Vida escolar.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros
Os sons [b], [d], e [g].
Son/grafía
As grafías correspondentes.

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Os ritmos escolares en Francia.
O baccalauréat.

Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade 4 
Funcións comunicativas

Interromper a alguén.
Pedir consellos.
Facer recomendacións.
Pedir e dar precisións.
Expresar emocións e sentimentos.

Contidos sintáctico-discursivos
A expresión do lugar.
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O futuro anterior.
A negación.
A restrición.

Contidos lexicais
Ordenación urbana.
Cambios persoais.

Sonidos e ortografía
Patróns sonoros
Consoantes en posición final.
Son/grafía
Fundamental diferenza entre oral/escrito, francés/castelán, por exemplo:
consoantes finais escritas que poden soar ou non; vogais finais escritas que poden soar ou non.

Aspectos socioculturais 
A cidade belga de Liège.
A evolución do papel dos pais.
A evolución dos medios de comunicación (teléfono, redes sociais…).

Competencias clave desenvolvidas
CCL /  CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

Unidade 1: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber describir unha persoa.
Saber participar nunha conversa entre compañeiros de traballo ou entre amigos. 
Saber consolar, animar. 
Saber dar consellos.
Saber chamar a atención. 
Saber expresar a ignorancia.
Saber expresaar a certeza. 
Saber felicitar. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 
Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
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Coñecementos de lingua: proba.
Unidade 1: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender globalmente un programa radiofónico: tipoloxía, obxectivo, contido xeral.
Ser capaz de localizar no documento oral as expresións para describir, para chamar a atención ou
para expresar a ignorancia. 
Afinar a comprensión para poder comentar a personalidade das persoas descritas no programa.
Valorar a importancia da atención e concentración na escoita de documentos orais.
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender a descripción física dunha persoa e os rasgos de personalidade mais 
salientables. 
Comprender globalmente un programa radiofónico sinxelo. 
Saber contestar  preguntas sobre un documento oral. 

Comprensión escrita
Identificar a natureza de varios testemuños persoais publicados en Internet e extraer as informacións
principais.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ordenar ou completar un pequeno diálogo 

Produción  oral
Expresión:    Describir (físico e personalidade) a unha persoa da contorna familiar.
Interacción : Describir a persoas sen dicir a súa identidade/resolver as adiviñas.
                     Describir problemas interpersoais e pedir/dar consellos.  
                     Descubrir a personalidade dos demais a través de xogos. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber describir a alguen. 
Saber dar consellos. 

Produción escrita
Redactar e ilustrar unha ficha descritiva dun personaxe famoso.
Contidos mínimos de produción escrita
Saber redactar unha pequena descripción dunha persoa. 
Saber dar consellos por escrito.

Coñecementos de lingua 
Coñecer  o presente de indicativo dos verbos regulares e irregulares e os seus usos. 
Saber formar o futuro simple dos verbos regulares e coñecer o futuro simple dos verbos  
irregulares.
Coñecer os usos do futuro.  
Saber formar o imperativo dos verbos regulares e irregulares e os sues usos. 
Recordar os adverbios coñecidos ( de tempo, modo, frecuencia, lugar e cantidade)  e ampliar
a lista. 
Saber colocar os diferentes adverbios na oración. 
Coñecer o léxico da descripción física (apariencia, roupa) e do carácter dunha persoa. 
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Sons e ortografía: entoación e acento de insistencia. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber o presente de indicativo, o imperativo e o futuro dos verbos regulares e irregulares 
mais comúns. 
Coñecer o léxico da descripción física ( apariencia e roupa) e do carácter . 
Ler e pronunciar coa entoación adecuada. 

Aspectos socioculturais
Coñecer as diferentes formas do saúdo nalgúns países francófonos.
Saber a procedencia dalguns apelidos franceses . 
Coñecer o modo de  transmisión do apelido en Francia. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer a procedencia dos apelidos franceses mais comúns. 
Reflexionar sobre a diferencia da transmisión dos apelidos en Francia e en España ou 
noutros países da contorna. 

Unidade 2: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber contar feitos, incidentes ou anécdotas. 
Pedir e aportar precisións sobre un acontecemento.
Manifestar a sua preocupación. 
Saber pedir e dar cita. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 2: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender as consignas dadas en clase. 
Comprender unha conversación entre amigos.
Comprender incidentes e anécdotas. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender unha anécdota e ordenar unhas viñetas. 
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Comprender unha conversación entre amigos sobre un incidente ou unha anécdota. 

Comprensión escrita
Comprender textos nos que se presentan problemas ( no apartado «Correo dos lectores»
dunha revista ) 
Recoñecer o vocabulario estudado nesta unidade.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar ocos dun texto co vocabulario proposto visto nesta unidade. 
Ser capaz de contestar preguntas sobre un documento onde se presenta un problema ou unha
anécdota. 

Produción  oral
Representar un diálogo no que se conta unha anécdota ou un incidente. 
Contar unha experiencia propia ou allea semellante á que aparece no « Correo dos lectores »
Saber contar as suas actividades cotiás. 
Contar algunha experiencia con incidentes domésticos. 
Saber falar do reparto das tarefas domésticas e de bricolaxe no fogar. 
Saber contar un contratempo no estranxeiro. Pedir ou aportar precisións sobre os feitos. 
Elaborar un diálogo onde alguen experimenta moita preocupación e onde se propoña ou 
rexeite axuda. 
Participar nun diálogo para pedir e dar cita nunha consulta. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber falar das suas actividades cotiás, das tarefas domésticas .
Saber pedir cita nunha consulta. 
Saber contar unha anécdota sinxela ou un contratempo . 

Produción escrita
Contestar por escrito a unha carta do correo de lectores dunha revista.
Reutilizar por escrito o vocabulario e expresións estudados nesta unidade. 
Contidos mínimos de produción escrita

Coñecementos de lingua 
Saber o vocabulario das actividades cotiás, da hixiene diaria, das tarefas domésticas, dos 

incidentes no fogar, do bricolaxe e das reparacións.
Coñecer  as expresións necesarias para a produción de textos semellantes aos da unidade.
Saber a formación do passé-composé de todos os verbos mais usuais, con avoir e con être, 
en forma afirmativa e negativa, así como o passé-composé dos verbos pronominais.
Coñecer os usos do passé-composé. 
Saber os verbos que se poden conxugar cos dous auxiliares e en qué condicións e as 
diferencias de sentido en cada caso. 
Coñecer as regras da concordancia do participio de pasado con avoir e être.
Coñecer e saber utilizar os pronomes relativos «qui,que, où, dont» .
Sons e ortografía : os sons vocálicos. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer a formación e os usos do passé-composé, asi como as regras de concordancia do 
participio de pasado. 
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Coñecer e saber os usos dos relativos qui, que, où, dont. 

Aspectos socioculturais
Informarse sobre a pasión dos franceses polo bricolaxe. 
Comparar sobre a situación no noso país.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Interesarse polas labores de bricolaxe en Francia.

Unidade 3: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber contar feitos pasados.
Saber describir e situar no pasado. 
Saber describir unha foto.
Saber contar recordos. 
Saber felicitar.
Saber dar unha apreciación. 
Saber dar a sua opinión. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 3: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender, nun diálogo, as expresións para describir e  para contar feitos no pasado, e as 
expresións  para dar a sua opinión.
Entender as expresións e palabras do vocabulario visto nesta unidade. 
Comprender a alguen que conta unha anécdota en pasado. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender o vocabulario desta unidade. 
Comprender unha anécdota en pasado e saber contestar oralmente a preguntas sobre dita 
anécdota. 
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Comprensión escrita
Entender a transcripción dun diálogo escoitado.
Entender un texto literario e saber contestar preguntas sobre él. 
Entender as preguntas de todolos enunciados para a produción oral ou escrita. 
Comprender o contido global e específico dos textos do apartado «Société» . 
Comprender unha entrevista  a unha actriz francesa que conta a sua infancia. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Completar un texto co vocabulario proposto. 
Comprender unha entrevista dalguén que conta a sua infancia ou algunha anécdota infantil.

Produción  oral
Exercitarse á lectura en voz alta dun texto literario, de xeito expresivo e respetando o ritmo 
do relato. 
Saber contar recordos da infancia e acontecementos pasados.
Saber describir a sua etapa escolar na infancia ( actividades e xogos na casa e na escola
Saber falar da sua familia, describila.
Comentar oralmente unha foto de viaxe, situando o momento, describindo o decorado e 
relatando os acontecementos importantes que precederan ese momento. 
Comentar oralmente unha foto da infancia relacionada cun momento especial ou cunha 
vivencia importante para vós. 
Saber felicitar por teléfono. 
Comparar oralmente os ritmos escolares en Francia e en España, así como a proba do 
baccalauréat. 
Contidos mínimos de produción oral
Saber contar recordos da infancia. 
Saber describir a sua familia. 
Saber felicitar por teléfono. 
Saber contar algunha anécdota da infancia. 

Produción escrita
Inventar e escribir as respostas dunha entrevista a unha actriz sobre a sua infancia. 
A partir dunha foto de infancia, redactar un texto comentando as lembranzas dese tempo 
pasado. 
Ser capaz de reutilizar o vocabulario visto nesta unidade noutro contexto. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber contar recordos da infancia. 
Saber redactar un texto que trate dalgunha anécdota inesquecible vivida durante a infancia .

Coñecementos de lingua 
Coñecer a formación e os usos do imperfecto.
Saber utilizar o passé-composé e o imperfecto como tempos complementarios nun relato en 
pasado. 
Coñecer a formación e os usos do pluscuamperfecto de indicativo ( indicando anterioridade 
dunha acción respecto  doutra acción en pasado) .
Coñecer o vocabulario das idades da vida, das relacions de parentesco, dos pasatempos e das
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actividades escolares ou extraescolares e das etapas do sistema escolar  en Francia. 
Sons e ortografía: pronunciación correcta dos sons [b] , [d] , [g] 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Ser capaz de pasar un relato en presente a pasado. 
Completar un texto con verbos en imperfecto ou passé-composé.
Ser capaz de introducir frases en pluscuamperfecto e situalas correctamente nun texto en 
pasado para completalo. 
Coñecer o vocabulario das idades da vida, da familia, dos pasatempos e das actividades da 
infancia, e das etapas do sistema escolar francés. 

Aspectos socioculturais
Coñecer os ritmos escolares en Francia. 
Coñecer a evolución da proba do Baccalauréat ao largo da historia. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer as etapas do sistema escolar en Francia e comparalo co sistema español. 

Unidade 4: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber participar nunha visita guiada a unha cidade. 
Saber participar en conversacións en directo ou por teléfono. 
Saber falar da sua formación e da sua carreira profesional. 
Saber pedir e dar consellos ou recomendacións. 
Saber pedir e dar precisións.
Saber expresar sentimentos e emocións. 
Saber confirmar unha información e saber pedir a confirmación da información.
Saber interromper a alguen. 
Saber extraer información global e específica de pequenos textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliacón

Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 4: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender un diálogo entre turistas e guia turística. 
Recoñecer as expresións utilizadas para empezar e terminar a visita, pedir complementos de 
información ou precisións, confirmar unha información, facer recomendacións. 
Entender unha conversación telefónica para informar, prometer e convencer. 
Entender unha mensaxe no contestador automático para pedir un favor .
Entender unha conversa en directo para dar noticias.
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender diálogos durante  unha visita turística.
Entender cando alguen pide ou da consellos ou recomendacións. 

Comprensión escrita
Entender os enunciados das preguntas da unidade. 
Entender testemuñas sobre experiencias de grandes cambios profesionais (nun blog) 
Recoñecer expresións para describir sentimentos ou emocións (être heureux, être fier, 
regretter, etc...)
Recoñecer expresións para describir transformacións nunha cidade (démolir, restaurer, 
remodeler, nettoyer, transformer, aménager, remplacer..... )
Entender un texto literario, sabendo aplicar estratexias adecuadas para deducir o significado 
de palabras descoñecidas .
Contidos mínimos de comprensión escrita
Saber aplicar estratexias adecuadas para deducir o significado de palabras descoñecidas nun 
texto complexo. 
Coñecer expresións para describir sentimentos ou emocións (être heureux, être fier, 
regretter, etc...)
Entender un texto sobre cambios nunha cidade. 

Produción  oral
Saber describir os grandes cambios nunha cidade, reutilizando o léxico estudado na unidade.
Comparar duas fotos dun mesmo lugar nunha cidade, con anos de intervalo, reutilizando as 
expresións adecuadas para describir fotos ( au premier plan, au centre, on voit, on aperçoit, 
on observe, on peut voir....) 
Saber describir os cambios nunha persoa. Comparar duas fotos con anos de diferencia, 
reutilizando o léxico apropiado estudado na unidade. 
Saber describir o percorrido profesional dunha persoa, reutilizando o léxico adecuado 
aprendido nesta unidade. 
Interacción: organizar unha visita guiada dun lugar da cidade ( guia / turistas) 
Pedir e dar consellos por teléfono .
Pedir ou dar confirmación a certas informacións antes de proceder a  un cambio de imaxe. 
Contar un cambio radical na sua vida  ou na vida doutra persoa coñecida, expresando 
sentimentos e emocións. 
Presentar un percorrido profesional no que ocorreron grandes cambios. 
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Contidos mínimos de produción oral
Saber describir un lugar dunha cidade no que ocorreron grandes cambios. 
Saber describir unha foto dunha cidade, utilizando as expresións e os verbos adecuados.
Saber describir os cambios nunha persoa, axudándose de fotos tomadas a anos de intervalo. 
Saber participar nun diálogo entre unha guia e os turistas que visitan unha cidade. 

Produción escrita
Redactar un diálogo entre turistas e guía turística (visita da cidade), reutilizando as 
expresións aprendidas na unidade para comenzar e terminar a visita, pedir precisións ou 
complementos de información, confirmar unha información ou dar consellos. 
Redactar un texto sobre os grandes cambios na sua cidade. 
Redactar un texto para describir os cambios que se produciron nunha persoa famosa. 
Redactar un texto para describir un lugar da sua infancia. 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un diálogo entre turistas e guía turística (visita da cidade), reutilizando as 
expresións aprendidas na unidade para comenzar e terminar a visita, pedir precisións ou 
complementos de información, confirmar unha información ou dar consellos. 
Redactar un texto para describir os cambios que se produciron nunha persoa famosa.
Redactar un texto para describir un lugar da sua infancia. 

Coñecementos de lingua 
Expresión do lugar ( preposicións (à de, par.,près de , loin de  ,..) , adverbios ( ici, là-bas, 
ailleurs, au-dessus, au-dessous...), pronomes(relativo où, y, en) 
Formación e usos do futur antérieur ( un feito anterior a outro feito en futuro / para expresar 
suposicións ou previsións) 
As negacións ( ne... pas / ne... ni... ni  / ne pas + infinitivo / ne... personne / ne... rien / ne.... 
jamais/ ne.... plus .
A restrición : ne.... que = seulement
Expresións útiles durante unha visita guiada que aparecen nesta unidade,expresións para
pedir ou dar consellos, para confirmar ou pedir confirmación dunha información, para 
expresar sentimentos ou emocións. 
Léxico dos cambios urbanos nunha cidade, léxico dos cambios na apariencia física, léxico 
dos cambios nun percorrido profesional. 
Sons e ortografía: as consoantes en posición final. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
As negacións ( ne... pas / ne... ni... ni  / ne pas + infinitivo / ne... personne / ne... rien / ne.... 
jamais/ ne.... plus .
A restrición : ne.... que = seulement
Expresións útiles durante unha visita guiada que aparecen nesta unidade,expresións para
pedir ou dar consellos, para confirmar ou pedir confirmación dunha información, para 
expresar sentimentos ou emocións. 
Léxico dos cambios urbanos nunha cidade, léxico dos cambios na apariencia física, léxico 
dos cambios nun percorrido profesional. 
Expresión do lugar ( preposicións (à de, par.,près de , loin de  ,..) , adverbios ( ici, là-bas, 
ailleurs, au-dessus, au-dessous...), pronomes(relativo où, y, en) que aparecen nesta unidade. 
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Aspectos socioculturais
A evolución do papel do pai de familia en Francia.
A rápida evolución das tecnoloxías da comunicación a través das redes sociais. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
O papel do pai de familia en Francia.
A rápida evolución das tecnoloxías da comunicación a través das redes sociais. 

1º BACH      SEGUNDA    AVALIACIÓN  

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade  5
Funcións comunicativas

Expresar emocións e sentimentos.
Compadecerse de alguén, consolalo e animalo.

Contidos sintáctico-discursivos
Subxuntivo presente.
A comparación (repaso).

Contidos lexicais
Emocións.
Defectos e virtudes.
O amor.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros
As vogais nasais.
Son/grafía
Transcrición dos sons en que se centra a unidade. 

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Representantes da canción francesa, de hoxe e de onte.

Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade 6 
Funcións comunicativas

Facer apreciacións.
Dar a súa opinión.
Manifestar sorpresa, estrañeza.
Dicir que se comparte unha opinión, pero con matices.

Contidos sintáctico-discursivos
Formas interrogativas (repaso).
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Pronomes interrogativos.
Pronomes demostrativos.

Contidos lexicais
Cociña.
Pratos, receitas.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros
As nasais [ɑɔ] e [ɛɔ]  /o n sonoro en [ɛn] .
Son/grafía
Paso do oral ao escrito e viceversa.

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Importancia da comida en Francia na vida cotiá.
Tradicións: consumo de certos alimentos, guías gastronómicas.
Costumes culinarios en Suíza.

Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade  7

Funcións comunicativas
Expresar o seu acordo ou desacordo.
Propor algo.
Xustificar unha opinión.
Organizar o seu discurso.

Contidos sintáctico-discursivos
A causa.
A consecuencia.
A finalidade

Contidos lexicais
A añoranza do tempo pasado.
O progreso.
Paisaxes e ecoloxía.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros
Os grupos consonánticos [ks] e [gz]
Son/grafía
Transcrición dos sons [ks] e [gz] nos que se centra esta unidade.

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Escritores e personaxes públicos e conciencia ecolóxica.
Iniciativas políticas ecolóxicas.
A enerxía nuclear en Francia.

Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC
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Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

Unidade 5: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber comunicar emocións e sentimentos. 
Saber pedir excusas.
Saber compadecerse de alguen. 
Saber consolar, animar e reconfortar a alguen. 
Aconsellar a alguen. 
Saber extraer información global e específica de textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 5: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Identificar nun diálogo as expresións útiles para describir emocións e sentimentos . 
Identificar o sentimento que expresan. ( medo, tristeza, alegría, amor, envidia, celos, 
indiferencia, decepción, cólera ou enfado) .
Entender as respostas de tres persoas entrevistadas durante  unha enquisa na rúa sobre as 
cualidades e os defectos das persoas. 
Comprender globalmente a letra de cancións, apreciar a correspondencia entre a letra, a 
música e o ritmo. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Identificar nun diálogo as expresións útiles para describir emocións e sentimentos . 
Identificar o sentimento que expresan.
Entender unha persoa que fala de cualidades e defectos da xente. 

Comprensión escrita
Recoñecer as expresións útiles para certos actos de fala. 
Entender un artículo de divulgación sobre inteligencia emocional ( psicoloxía) .
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Comprender información global e específica nun fragmento de texto literario.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ser capaz de identificar sentimentos en textos de diversa índole. 
 Comprender información global e específica nun fragmento de texto literario sinxelo. 

Produción  oral
Despois de escoitar unhas réplicas onde varias persoas amosan diferentes sentimentos, ser 
capaz de dar outra resposta diferente da que se propon no enunciado. 
Saber expresar alegría e satisfacción. Saber contar un momento de felicidade. 
Saber expresar a tristeza e a decepción. Interacción: diálogo onde se conte un momento de 
depresión ou tristura. 
Saber expresar a cólera e o mal humor. 
Saber consolar, reconfortar .
Saber contar unha vivencia na que se pasou medo. 
Saber dialogar por teléfono para pedir disculpas. 
Saber expresar a sorpresa, saber compadecerse doutra persoa, saber expresar o alivio e a 
indiferencia, introducindo as estructuras adecuadas a estes sentimentos  nas situacións 
anteriores. 

Contidos mínimos de produción oral
Ser capaz de contarde maneira simple un momento de felicidade, de tristeza, de medo. 
Saber expresar cólera, sorpresa, alivio ou indiferencia. Saber consolar ou reconfortar. 
Inventar, a duo, un pequeno diálogo para disculparse por teléfono. 

Produción escrita
Contar unha experiencia propia ou allea sobre un malentendido no estranxeiro debido á 
diferencia cultural. 
Redactar unha mensaxe para pedir axuda a propósito dun problema persoal e contestar ao 
que enviou outra persoa. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber redactar unha mensaxe sinxela para pedir ou proporcionar axuda a propósito dun 
problema persoal, incidindo na expresión de emocións ou sentimentos. 

Coñecementos de lingua 
O presente de subxuntivo. Formación e usos. 
A expresión da comparación ( comparativos regulares e irregulares / superlativo) 
Léxico: As emocións

  As «cualidades» dos nosos defectos.
  O amor

Pronunciación: as vogais nasais [ɑɔ] , [ɛɔ] , [ɔɔ]
Sons e grafía: a grafía dos sons nasais.
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber o presente de subxuntivo dos verbos regulares e irregulares e os seus uso. 
Saber utilizar os comparativos e o superlativo. 
Coñecer o léxico para expresar emocións ou sentimentos ( tristeza, alegría, sorpresa, medo, 
indiferencia, cólera , aburrimento, asco) .
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Coñecer o léxico para describir relacións ou manifestacións amorosas. 
Aspectos socioculturais

Os representantes da canción francesa 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer o nome de cantantes franceses clásicos ou modernos. 
Coñecer o título dalgunhas cancións francesas sobre o amor. 

Unidade 6: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber participar nunha conversación sobre cociña , preferencias e hábitos culinarios. 
Entender unha conversación sobre gastronomía. 
Comprender textos informativos relacionados coa gastronomía  e a cociña. 
Saber facer comentarios sobre un plato.
Saber pedir e dar precisións. 
Saber expresar a sorpresa e a opinión.
Saber dar unha apreciación positiva ou negativa. 
Saber extraer información global e específica de  textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 6: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender un diálogo de forma global e detallada durante unha comida. 
Comprender unha entrevista relativamente larga: unha persoa fala da sua relación coa cociña
e coa gastronomía suiza.
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender o léxico da cociña e da gastronomía nun diálogo ou nun documento oral. 
Entender as expresións utilizadas para dar unha apreciación , para expresar sorpresa, para 
pedir e dar precisións. 

Comprensión escrita
Entender un test sobre cociña.
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Comprender un artículo de prensa bastante extenso sobre a alimentación do futuro. 
(información principal e detalles importantes)
Comprender textos sobre particularidades culinarias en Francia. 
Comprender artículos na prensa xeneralista ou especializada en Internet sobre alimentación. 
Entender o léxico da cociña estudado nesta unidade. 
Entender as expresións utilizadas para dar unha apreciación , para expresar sorpresa, para 
pedir e dar precisións.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender o léxico da cociña e da alimentación e as expresións utilizadas para dar unha 
apreciación , para expresar sorpresa, para pedir e dar precisións.
Comprender textos sobre particularidades culinarias en Francia. 
Comprender artículos na prensa xeneralista ou especializada en Internet sobre alimentación. 

Produción  oral
Ser capaz de contestar oralmente a un test sobre a sua relación coa cociña e a gastronomía. 
Expresar os seus gustos culinarios e as suas preferencias, describir o seul perfil como 
gastrónomo. 
Interacción : Comentar os platos durante unha comida con amigos. 

                                 Comentar as suas preferencias para comprar os productos de alimentación e 
                     para preparar unha comida. 
         Participar a un programa de radio con preguntas e respostas sobre nutrición. 

Saber describir oralmente  un plato típico da cociña galega ou española. 
Contidos mínimos de produción oral
Expresar os seus gustos culinarios e as suas preferencias, describir o seul perfil como 
gastrónomo. 
Interacción: Comentar os platos durante unha comida con amigos. 

                                Comentar as suas preferencias para comprar os productos de alimentación e 
                     para preparar unha comida. 

Saber describir oralmente  un plato típico da cociña galega ou española. 

Produción escrita
Participar nun foro sobre alimentación: describir os seus hábitos, compartir astucias, dar 
consellos. 
Redactar  un artículo para  unha sección de alimentación nunha revista.
Saber redactar un texto para explicar un plato típico da cociña galega ou española
Contidos mínimos de produción escrita
Saber escribir un pequeno parráfo sobre os seus gustos e preferencias alimentarios.
Escribir a receta  dun plato típico da cociña galega ou española. 
Escribir un decálogo de consellos para unha alimentación sa.

Coñecementos de lingua 
A interrogación ( directa, con inversión, con « ets-ce que ») . As palabras interrogativas 
( repaso)
 Os pronomes interrogativos.
Os pronomes demostrativos ( con -ci/-là , con relativos, con de ) 
O léxico da cociña ( alimentos por categorías, utensilios, aparatos, accións a realizar cando 
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se cociña, sabores...
Expresións útiles para dar unha apreciación sobre un plato ou receta, para expresar a 
sorpresa, para dar o seu punto de vista, para expresar o acordo pero con matices.
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
O léxico da cociña e das expresións útiles para facer comentarios sobre gastronomía (dar 
unha apreciación sobre un plato , explicar unha receta, expresar as suas preferencias para 
comprar ou preparar un plato,etc... ) 
A interrogación.
Os pronomes interrogativos e os pronomes demostrativos ( con -ci/-là , con relativos, con 
de) 

Aspectos socioculturais
A importancia da cociña en Francia. 
As tradicións en cociña: consumo de certos alimentos, platos típicos por rexións. 
Os selos de calidade en Francia. 
Os hábitos culinarios en Suiza. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
A importancia da cociña en Francia. 
As tradicións en cociña: consumo de certos alimentos, platos típicos por rexións. 

Unidade 7: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación

Saber comprender e redactar un texto sobre ecoloxía e medioambiente. 
Saber participar nunha conversa sobre alimentación e consumo. 
Saber expresar o acordo ou desacordo. 
Saber propor algo. 
Saber xustificar unha opinión.
Saber organizar o seu discurso. 
Saber extraer información global e específica de textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Unidade 7: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender o léxico e as expresións relacionadas coa ecoloxía. 
Entender un programa de radio no que se propoñen xestos ecolóxicos para preservar o 
medioambiente. ( comprensión global e detallada)
Entender globalmente unha exposición oral sobre o malgaste alimentario. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender o léxico e as expresións relacionadas coa ecoloxía. 
Entender un programa de radio sobre  ecoloxía e medioambiente. ( comprensión global e 
detallada)

Comprensión escrita
Comprender noticias breves relacionadas coa ecoloxía e o medioambiente.
Comprender un panfleto para salvar o medioambiente.
Comprender informacións diversas sobre o tema do medioambiente.
Comprender un artículo de prensa sobre a influencia da psicoloxia nos comportamentos  
ecolóxicos. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender informacións diversas sobre o tema do medioambiente. ( comprensión global e 
detallada).

Produción  oral
Dar a sua opinión sobre un tema presentado nunha exposición oral. 
Presentar unha exposición oral sobre o medioambiente. 
Expoñer un tema e varias ideas que deberán ser debatidas durante unhas xornadas sobre o 
medioambiente. 
Interacción: propor varios xestos ecolóxicos.
                     Debater sobre as medidas a adoptar para protexer a natureza. (a partir dun 

         panfleto)
                     Intercambiar opinións e consellos cun(ha) amigo(a) para unha alimentación   

         mais sa. 
                     Debater (coa axuda dun(ha) moderador(a) sobre a reducción do consumo, co 

         fin de salvar o planeta e a humanidade. 
Contidos mínimos de produción oral
Dar a sua opinión sobre un tema de ecoloxía. 
Presentar unha exposición oral sobre o medioambiente. 

Produción escrita
Tomar notas con vistas a unha presentación oral.    
Escribir un artículo de prensa curto sobre o medioambiente. 
Contidos mínimos de produción escrita
Escribir un texto curto sobre medioambiente, utilizando as ideas expostas en clase e o léxico
aprendido nesta unidade. 
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Coñecementos de lingua
Saber expresar a causa: construcción das frases con  parce que, car, comme, puisque, grâce 
à , à cause de  )
Saber expresar a consecuencia  : construcción da frase con « donc, alors, c´est pour cette 
raison que, c´est pourquoi, c´est pour ça que, par conséquent » 
Saber expresar a finalidade con pour, afin de + infinitivo 

                                                               pour que, afin que + subxuntivo 
Léxico relacionado con xestos cotiás realizados de xeito diferente nos tempos pasados.

     Léxico sobre os progresos científicos ou técnicos
Léxico sobre ecoloxía en xeral. 
Patróns sonoros : pronunciación dos grupos consoánticos [ks] e [gz]

    Grafías que corresponden aos sons [ks] e [gz]
Contidos mínimos de coñecementos de lingua
Léxico sobre ecoloxía en xeral. 
Léxico sobre os progresos científicos ou técnicos.
Saber expresar a causa, a consecuencia e a finalidade coas expresións aprendidas nesta 
unidade. 

Aspectos socioculturais
O plan Ecophyto do ministerio de agricultura francés. 
Algunhas citas e declaracións de personaxes célebres franceses a propósito do 
medioambiente. 
Coñecer eses personaxes célebres que reflexionaron sobre a importancia da natureza e do 
medioambiente.: Cousteau, Coluche, Mauriac, Chateaubriand. 
A enerxía nuclear en Francia. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer  personaxes célebres franceses que reflexionaron sobre a importancia da natureza e 
do medioambiente.: Cousteau, Coluche, Mauriac, Chateaubriand. 
Saber en qué consiste o plan Ecophyto francés. 

1º BACH         TERCEIRA   AVALIACIÓN  

Contidos das unidades didácticas programadas

Unidade  8
Funcións comunicativas

Formular desexos.
Dar consellos e facer suxestións.
Facer hipóteses.
Encomiar as calidades dun produto.
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Queixarse e presentar unha reclamación.
Pedir desculpas, xustificarse.
Interromper a alguén.

Contidos sintáctico-discursivos
Condicional presente.
A condición.
A hipótese.

Contidos lexicais
Folletos con instrucións.
As (novas) tecnoloxías.
Compras e servizo posvenda.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros
As semivogais  [j] , [w] , [ɥ] .
Son/grafía
Transcrición dos sons en que se centra a unidade. 

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
O concurso Lépine de innovación.

Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Unidade 9
Funcións comunicativas

Facer cumpridos.
Darlle as grazas a alguén.
Expresar alegría, satisfacción.
Enunciar unha norma social.
Lembrarlle algo a alguén.

Contidos sintáctico-discursivos
O tempo e a duración.
A dobre pronominalización.

Contidos lexicais
Traballo.
Profesións.
Empresa.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros
Liaisons e ligazóns fonéticas.
Son/grafía
A partir da percepción do fenómeno e da súa importancia na cadea da fala. Aplicación das regras na
lectura en voz alta. 

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Novas tendencias profesionais en Francia.

Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE 
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Unidade  10
Funcións comunicativas

Dar unha opinión.
Resaltar unha idea.
Chamar a atención sobre algo.
Expresar gustos e preferencias.
Falar de hábitos.

Contidos sintáctico-discursivos
Adxectivos e pronomes indefinidos.
Estilo indirecto.

Contidos lexicais
Literatura.
Belas artes.
Música.
Artes escénicas.

Patróns sonoros e ortográficos
Patróns sonoros: prosodia.

Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Tendencias culturais en Francia. Representantes do mundo da música, do cinema, teatro… Festivais
importantes en Francia (teatro en Avignon, música, BD en Angoulême, cinema en Cannes…). 
Robert Desnos.

Competencias clave desenvolvidas
CCL /  CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

Unidade 8: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación

Familiarizarse con diferentes situacións de comunicación en relación coa tecnoloxía e os inventos, 
cos aparellos cotiás e o seu funcionamento. 
Saber expresar desexos.
Saber facer hipóteses.
Saber interromper a alguen cando está falando. 
Saber ensalzar as cualidades dun producto e dar argumentos. 
Saber dar queixas e facer unha reclamación. 
Saber pedir disculpas e xustificarse. 
Saber extraer información global e específica de  textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
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Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliacón
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 8: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender unha conversación informal entre amigos sobre a evolución tecnolóxica no 
sector do automóbil.
Comprender un monólogo de vente ( venta telemática) : as intencións, o tono, as 
características do producto e os argumentos do presentador.
Comprender as informacións principais nunha conversación relativamente longa : 
reclamación dun cliente nun hotel. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender unha conversación sobre a reclamación dun cliente . 
Comprender a información básica dun monólogo de  venta telemática sobre un producto :  
as características do producto e os argumentos do presentador.

Comprensión escrita
Entender o vocabulario relacionado co funcionamento dos aparellos, coas novas tecnoloxías 
e co servicio posventa. 
Comprender un manual de instrucións sobre o funcionamento dun aparello. 
Comprender un artículo de prensa sobre novas tecnoloxías. 
Entender un texto sobre o concurso Lépine e sobre algunhas das invencións presentadas 
nesa cita anual de inventores. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender o vocabulario relacionado co funcionamento dos aparellos, coas novas tecnoloxías 
e co servicio posventa. 
Comprender un manual de instrucións sobre o funcionamento dunha máquina ou aparello. 

Produción  oral
Dar a sua opinión sobre ventaxas e inconvenientes dalgunhas invencións. 
Saber falar da sua relación coa informática e coas novas tecnoloxías en xeral.
Dar a sua opinión sobre as redes sociais e sobre o uso que se fai delas. 
Expoñer oralmente un proxecto de invención . 
Interacción: queixarse do servicio nun hotel 

                                 describirlle a un amigo o uso do novo aparato que acabamos de mercar 
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                                  ( funcións, vantaxes)
                      xogar ao «retrato chino» sobre persoas e obxectos relacionados cosinventos   

(se foras …............ que serías?)  
Contidos mínimos de produción oral
Saber describirlle a un amigo o uso do novo aparello que acabamos de mercar ( funcións, 

             (vantaxes) 
Saber falar da sua relación coa informática, coas novas tecnoloxías en xeral, coas redes 
sociais e sobre o uso que se fai delas. Saber dar ar a sua opinión. 
Saber queixarse do servicio nun hotel .

Produción escrita
Tomar notas durante unha audición para contestar a preguntas de comprensión global ou 
detallada. 
Contestar a unha enquisa de satisfacción ( nun hotel)
Redactar unha ficha técnica dun obxecto ( funcionamento, utilización, argumentos 
publicitarios, etc...) con vistas a presentarse a un concurso de innovación. 
Redactar a resposta dunha persoa moi satisfeita e a doutra moi descontenta (despois de 
encher un cuestionario sobre o grao de satisfacción nun hotel)
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar a descrición  dun obxecto ( funcionamento, utilización, argumentos 
publicitarios, etc...) con vistas a presentarse a un concurso de innovación. 
Redactar a resposta dunha persoa moi satisfeita e a doutra moi descontenta (despois de 
encher un cuestionario sobre o grao de satisfacción nun hotel)

Coñecementos de lingua 
Coñecer a formación e usos do condicional presente ( verbos regulares e irregulares) 
Saber expresar a condición ( si + presente + presente / futuro / imperativo) 
Saber expresar a hipótese: si + imperfecto indicativo + condicional presente
Coñecer o léxico necesario para dar e entender instrucións de aparellos. 
Coñecer o léxico relacionado coas novas tecnoloxías e co servicio postventa estudado nesta 
unidade. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer o léxico necesario para dar e entender instrucións de aparellos. 
Coñecer o léxico relacionado coas novas tecnoloxías e co servicio postventa estudado nesta 
unidade. 
Coñecer a formación e usos do condicional presente ( verbos regulares e irregulares) 
Saber expresar a condición ( si + presente + presente / futuro / imperativo) 
Saber expresar a hipótese: si + imperfecto indicativo + condicional presente
Patróns sonoros: pronunciación das semivogais  [j] , [w] , [ɥ] .

Aspectos socioculturais
Coñecer o concurso Lépine International Paris .
Saber o nome dalguns inventos actuais de uso corriente que viron o día gracias ao 
concurso Lépine.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer o concurso Lépine.
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Unidade 9: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber redactar unha carta de presentación para obter un emprego.
Saber facer afagos e dar as grazas. 
Expresar a alegría, a satisfación.
Saber enunciar unha norma social.
Saber lembrarlle algo a alguen. 
Saber extraer información global e específica de  textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 9: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender un diálogo entre amigos sobre a situación profesional de cada un. Comprensión
global e específica. 
Comprender unha entrevista radiofónica: informacions principais e detalles. 
Comprender oralmente todo o vocabulario novo desta unidade. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Comprender unha entrevista ou unha conversación acerca do traballo,
Comprender as expresións utilizadas para expresar alegría e satisfación,  para facer afagos e 
dar as grazas, para enunciar unha norma social ou  lembrarlle algo a alguen. 

Comprensión escrita
Comprender o contido dunha oferta de emprego. 
Comprender unha carta de motivación dun candidato. 
Comprender un decálogo sobre as reglas básicas para redactar unha carta de presentación. 
Comprender un artículo de blogue no que se pide un testemuño sobre experiencias 
profesionais. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender o vocabulario relacionado co mundo do traballo.
Entender unha oferta de emprego. 
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Entender a información básica e detalla dunha carta de presentación. 
Entender de forma global e detallada un artículo sobre o traballo ou o emprego. 

Produción  oral
Falar do seu sector profesional , dos avantaxes e inconvenientes da sua profesión , da sua 
profesion preferida  e das cualidades requeridas para exercela. 
Presentar unha profesión e os estudos necesarios para ela. 
Interacción : participar nunha conversa sobre a situación profesional de cada un. 
Falar da evolución do mercado profesional no seu país e das novas tendencias no emprego. 
Conversar  por teléfono cun amigo que acaba de atopar un traballo : felicitalo e compartir a 
sua ledicia. 
Axudar a un amigo para unha entrevista de traballo. 
Contidos mínimos de produción oral
Falar da sua profesión , dos seus avantaxes e inconvenientes , da sua profesion soñada e das 
cualidades requeridas para exercela. 
Conversar  por teléfono cun amigo que acaba de atopar un traballo : felicitalo e compartir a 
sua ledicia. 
Axudar a un amigo para unha entrevista de traballo. 

Produción escrita
Redactar unha carta de presentación, en contestación a unha oferta de emprego. 
Redactar un párrafo sobre unha profesión, os seus avantaxes e inconvenientes e indicar as 
cualidades requeridas para exercela. 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar unha carta de presentación.
Redactar un párrafo sobre unha profesión ( avantaxes e inconvenientes /cualidades 
requeridas). 

Coñecementos de lingua
A expresión do tempo para indicar un momento préciso no pasado, no presente e no futuro. 
A expresión do tempo para indicar un momento impreciso no pasado e no futuro.
A exptesión do tempo para indicar a duración dunha acción ( pendant, pour, en, de...à , 
depuis, il y a …. que , ça fait …. que , dans, d´ici à..., jusqu`à. )
A doble pronominalización. 
Léxico do ámbito do traballo, das categorías profesionais, léxico do traballo en rexistro 
coloquial, léxico do salario, dos niveis de estudos requeridos e das cualidades demandadas.
Patróns sonoros: a «liaison» e o encadenamento de palabras ( «enchaînement» )
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber utilizar as expresións do tempo e da « durée » vistas nesta unidade.
Saber utilizar os dobles pronomes. 
Saber o léxico do traballo visto nesta unidade. 

Aspectos socioculturais
As tendencias do traballo en Francia. 
O teletraballo
Algunhas profesións emerxentes.
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
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Comparar as tendencias do traballo en España e en Francia. 
Reflexionar sobre o teletraballo. 

Unidade 10: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber debater sobre a cultura, preguntando a alguen sobre os seus gustos e preferencias. 
Expresar as suas preferencias culturais.
Coñecer as manifestacións culturais mais soadas en Francia. 
Describir as manifestacións culturais emblemáticas do seu país ou rexión. 
Saber extraer información global e específica de  textos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares aos do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Unidade 10: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Comprender curtas entrevistas a pé de rúa sobre preferencias culturais( comprensión global 
e detallada).

Comprender un poema gravado, prestando atención á expresividade e á prosodia. 
Entender oralmente o vocabulario relacionado coa cultura utilizado nas producións orais. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender oralmente o vocabulario relacionado coa cultura utilizado nas producións orais. 
Comprender entrevistas ou monólogos sobre manifestacións ou preferencias culturais. 

Comprensión escrita
Entender un fragmento dunha obra sociolóxica sobre a importancia da música en Francia.
Entender textos curtos  e contestar ás preguntas dun quiz cultural. 
Comprender un artículo dunha revista de cine.
Comprender o vocabulario necesario para poder abordar un documento escrito sobre cultura.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender textos curtos  e contestar ás preguntas dun quiz cultural. 
Comprender un artículo  sobre cultura. 
Comprender o vocabulario necesario para poder abordar un documento escrito sobre cultura.
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Produción  oral
Expresar as suas preferencias culturais. 
Describir as manifestacións culturais mais emblemáticas do seu país. 
Interacción: 
Debater sobre diversos temas culturais: películas en versión orixinal, precio das 
manifestacións culturais, piratería, etc..... 
Comentar as últimas actividades culturais nas que se participou.
Participar nas diversas actividades de produción oral demostrando creatividade. 
Contidos mínimos de produción oral
Expresar as suas preferencias culturais. 
Dar a sua opinión sobre diversas cuestións relacionadas coa cultura (películas en versión 
orixinal, precio das manifestacións culturais, piratería, etc..... 
Describir as manifestacións culturais mais coñecidas no seu país. 
Presentar unha sección cultural nun programa de radio.

Produción escrita
Facer a descripción dun artista que admiramos. 
Redactar unha sección cultural para ser presentada nun programa radiofónico.
Redactar un texto para expoñer as suas manifestacións culturais preferidas, explicando as 
razóns. 
Escribir unha carta a un(ha) amigo(a) para contarlle a última manifestación cultural á que se 
asistiu. 
Contidos mínimos de produción escrita
Facer a descripción dun artista coñecido. 
Redactar un texto para expoñer as suas manifestacións culturais preferidas, explicando as 
razóns. 
Escribir unha carta a un(ha) amigo(a) para contarlle a última manifestación cultural á que se 
asistiu. 

Coñecementos de lingua 
Coñecer e saber empregar os adxectivos e os pronomes indefinidos.
Saber as regras do discurso indirecto con verbo introductor  en presente e en pasado.
Coñecer o léxico sobre actividades culturais en xeral, e sobre literatura, belas artes, música e
artes escénicas en particular. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer e saber empregar os adxectivos e os pronomes indefinidos.
Saber as regras do discurso indirecto con verbo introductor  en presente e en pasado.
Coñecer o léxico sobre actividades culturais en xeral, e sobre literatura, belas artes, música e
artes escénicas en particular. 

Aspectos socioculturais
Informarse sobre os diversos festivais culturais que teñen lugar en Francia ( Festival de 
cinéma à Cannes, festival de théâtre à Avignon, les Rencontres d Arles (photographie) , les 
Francofolies à La Rochelle (musique) , festival du livre et du film de Saint Malo, le festival 
de la bande dessinée à Angoulême...) 
Profundizar un pouco mais sobre un destes festivais ( o que mais interese ao alumno(a) 
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Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer e interesarse polos diversos festivais culturais que teñen lugar en Francia

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos que nos van permitir levar a cabo a avaliación son os seguintes:  

Observación directa de cada alumno/a  na aula. 
Levarase a cabo un control diario que permita valorar : 

• A participación nas distintas actividades .
• Como realiza o traballo diario ( individual ou en grupo ) .
• O grao de dominio, precisión e  corrección ao utilizar a linguaxe oral nos intercambios  cos 

compañeiros ou co profesor .
• A corrección ao utilizar a linguaxe oral en interaccións simuladas ou  diálogos elaborados a partir 

dos modelos vistos nas unidades. 
• A regularidade e o traballo na casa. 
• O respecto cara aos demais compañeiros.
• O bo comportamento na aula. 
• A actitude, a motivación, a participación e o traballo ( na aula e na casa)

2.- Probas obxectivas (exames) 
Haberá alomenos dúas probas obxectivas por trimestre .

Cada unha delas constará de 5 apartados diferenciados ( puntuado cada un sobre 10 puntos) que permitan 
cuantificar 

• a comprensión oral
• a comprensión escrita  
• a expresión oral ( na medida en que o tempo de clase e o número de alumnos  permita unha 

entrevista individual; se eso non fora posible, procederase a valorar as intervencións en diálogos ou 
interaccións simuladas realizadas na clase a modo de probas orais dentro de cada unidade) 

• a expresión escrita 
• a adquisición dos conceptos lingüísticos (vocabulario e gramática) reflectidos nas distintas unidades

e do coñecemento socio-cultural reflectido no material estudado en clase

3.- Revisión dos traballos de cada alumno ( deberes) 

4.- Revisión dos cadernos
a) caderno persoal de clase ( Cahier de Français) ( onde estarán reflectidas todas as actividades e tarefas de
clase)  e da casa
b) caderno de actividades do método C´est à dire A2
Aspectos a ter en conta: 

– Boa presentación
– Apuntes completos
– Exercicios feitos

      --     Documentación ordenada
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En  canto aos criterios de cualificación, aplicaráse a seguinte   porcentualización para a avaliación numérica:

Cualificación en xuño. Porcentaxes.

1º BACHARELATO CONVOCATORIA DE XUÑO

Comprensión oral 15,00%

Comprensión escrita 15,00%

Expresión oral 15,00%

Expresión escrita 15,00%

Coñecementos lingüísticos e socio-culturais 25,00%

Traballo / actitude / motivación / participación 15,00%

Cualificación en setembro. 

Nota para  o alumnado  que non acadara avaliación positva  en xuño e se teña que presentar á proba
extraordinaria de setembro.
Por falta de tempo na sesión de exame, non será posible realizar a proba de expresión oral.
As porcentaxes aplicables na avaliación extraordinaria de setembro quedan repartidas do seguinte modo: 

1º BACHARELATO CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Comprensión oral 20,00%

Comprensión escrita 20,00%

Expresión escrita 20,00%

Coñecementos de lingua 40,00%
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2º BACHARELATO   SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

Índice 2º BACHARELATO 

CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Temporalización …........................................................................................................

Contidos,  estándares  de  aprendizaxe,  contidos  mínimos  esixibles  e  criterios  de
avaliación por unidades didácticas programadas............................................................

Procedementos e instrumentos de avaliación …............................................................

Criterios de cualificación en xuño ….............................................................................

Criterios de cualificación en setembro …......................................................................

137

138

167

168

168

Temporalización de contidos

O material básico a utilizar neste nivel é o método Alter Ego Plus B1 , da Editorial Hachette .
 A materia ven organizada e dividida en 9 dossiers (ou unidades temáticas) que se traballarán ao 
longo do curso escolar.
A temporalización dos contidos será a seguinte: 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Dossier 1 Dossier 2 Dossier 3 Dossier 4 Dossier 5 Dossier 6 Dossier 7 Dossier 8 Dossier 9

Con todo, esta temporalización podería estar suxeita a algunhas variacións, dependendo do número 
de horas efectivas en cada trimestre, das características do grupo ou da complexidade  dos contidos 
non vistos o curso pasado.

Cada duas semanas aproximadamente, entregarase unha proba ABAU a modo de exercicio para que
o alumnado practique e se acostume a este tipo de exame. Será corrixida e puntuada según os
criterios da CIUG. 
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2º BACH    PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

Contidos das unidades didácticas programadas

Dossier 1
Funcións comunicativas
Describir  o rol da imaxe nas relacións sociais, profesionais, amorosas e de amizade. 
Falar da imaxe persoal e da sua relación con ela. 
Caracterizar persoas ( indumentaria, carácter, comportamento,...)
Pedir informacións detalladas por correo electrónico.
Expresar o seu punto de vista sobre a imaxe persoal e a ciruxía estética.
Dar órdenes e facer suxerencias.
Expresar sentimentos. 
Contidos sintáctico-discursivos
Os pronomes relativos simples. Os pronomesa relativos utilizados con pronomes demostrativos.
A expresión do énfase ( c´est …... qui / que / dont ;  c´est ce qui /que/dont ; ce que /qui/dont ….. , c
´est ….. ) 
O subxuntivo presente. Recordatorio. 
O subxuntivo pasado e o infinitivo de pasado.
Subxuntivo ou infinitivo despois dos verbos de sentimento. 
Contidos lexicais
Léxico relacionado coa imaxe e coas prendas de vestir. 
Léxico relacionado cos comportamentos. 
As cualidades e os defectos profesionais.
Léxico relacionado coa ciruxía estética. 
Léxico relacionado cos sentimentos de amor ou de amizade. 
Patróns sonoros e ortográficos
O tono da frase que expresa orde e  suxerencia.
Os sons vocálicos ( excepto nasais) 
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC 

Dossier 2 
Funcións comunicativas
Describir hábitos de consumo, perfiles de compradores e compras on-line. 
Falar do consumo e dos hábitos de compra.
Caracterizar. 
Escribir un correo de reclamación.
Negociar e discutir un precio.
Utilizar o discurso indirecto, referir o discurso dalguen.
Advertir a alguen.
Contidos sintáctico-discursivos
As estructuras comparativas e os graos de comparación.
Os pronomes relativos compostos.
O discurso indirecto en presente ( recordatorio)
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O discurso indirecto en pasado e a concordancia de tempos. 
Contidos lexicais
O léxico do campo semántico do consumo e da sociedade de consumo.
A utilización de Internet. 
O léxico da negociación. 
Patróns sonoros e ortográficos
Imitar o tono do vendedor.
Os acentos. Os sons vocálicos: as vogais nasais [ɑɔ] , [ɔɔ], [ɛɔ]
As grafías dos sons [ɑɔ] , [ɔɔ], [ɛɔ]
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
O regateo como forma de mercar.
Presentación de Geoges Perec e da sua obra «Les choses» 
A páxina francesa de compraventa «Leboncoin». 
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CMCCT / CD / AA / CSC / CEC

Dossier  3
Funcións comunicativas
Ser capaz de expresarse sobre a aprendizaxe, os lugares e os percorridos de aprendizaxe, a vida 
escolar e universitaria.
Describir modos diferentes de aprender e tipos de memoria. 
Presentaro seu currículo profesional durante unha entrevista de traballo.
Falar da sua experiencia.
Inscribirse na universidade. 
Evocar o pasado. 
Expresar unha concesión e opoñerse. 
Contidos sintáctico-discursivos
A utilización do  imperfecto e do passé-composé no relato en pasado.
A formación e o uso do  pluscuamperfecto. 
A concordancia do participio de pasado. 
Os diferentes medios de expresar a concesión e a oposición. 
Contidos lexicais
Léxico relacionado coa aprendizaxe e coa expreriencia
O léxico escolar e universitario.
As expresións para contradecir. 
Patróns sonoros e ortográficos
Distinguir o imperfecto e o passé-composé.
Os sons semi vocálicos. 
Trabalinguas.
Distinguir [y] e [u]
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Coñecer Edmond Rostand e a sua obra Cyrano de Bergerac
Coñecer Albert Camus, a sua obra e a sua novela  Le premier homme. 
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC / CEC
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Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

Dossier 1: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar da imaxe persoal, da sua importancia, e dar a sua opinión sobre certos comportamentos 
en torno a ela. 
Saber pedir información detallada por correo electrónico.
Saber dar ordes e facer suxerencias. 
Saber expresar sentimentos .
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Dossier 1: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender un fragmento do conto de Cendrillon .
Entender opinións sobre o código de vestimenta nunha empresa.
Entender as recomendacións dun coach sobre imaxe persoal. 
Entender opinións sobre a utilización da ciruxía estética polas personalidades públicas. 
Entender testimonios que expresan sentimentos. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender testimonios que expresan sentimentos. 
Entender  recomendacións ou críticas sobre imaxe persoal.
Comprender  diálogos de características similares aos desta unidade. 

Comprensión escrita
Comprender texto do conto de Charles Perrault Cendrillon e contestar preguntas. 
Compender un texto sobre vestimenta no traballo.
Comprender un correo sobre petición de información e identificar a estructura. 
Comprender textos sobre imaxe persoal e contestar preguntas.
Comprender un documento sobre a ética nas relacións on-line. 
Ler e comprender unha carta íntima. 
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Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender textos escritos de características similares aos desta unidade que traten os temas
da imaxe persoal, dos sentimentos.

Produción  oral
Conversar e opinar sobre os diferentes documentos (orais e escritos)  presentados nesta 
unidade. 
Contestar ás preguntas sobre os diferentes documentos.
Contestar a un cuestionario sobre a importancia da propia imaxe e da vestimenta, 
reutilizando o léxico aprendido nesta unidade. 
Dar a sua opinión sobre a ciruxía estética. 
Dar a sua opinion sobre o código de vestimenta nas empresas. Inventar un código de 
vestimenta propio para unha profesión.
Contidos mínimos de produción oral
Expresar a sua opinión sobre a importancia da imaxe persoal no ámbito escolar ou de 
traballo, xustificandoa e amosando espíritu crítico. 
Expesar a sua opinión a favor ou en contra dun código de vestimenta nunha empresa ou nun 
establecemento escolar. 

Produción escrita
Inventar e redactar un final para un conto. 
Inventar e redactar un código de vestimenta fantasioso para unha profesión elexida. 
Redactar un mail formal para pedir información sobre un posto de traballo. 
Contidos mínimos de produción escrita
Saber redactar unha carta pedindo información detallada.
Redactar un texto para opinar sobre a importancia da imaxe persoal na vida diaria, 
amosando sentido crítico e xusticando a sua opinión . 

Coñecementos de lingua 
Saber utilizar os pronomes relativos simples ( qui, que, dont, où): repaso
Saber utilizar os pronomes demostrativos cos relativos ( ceux, celles + qui, que, dont...)
Saber enfatizar  coas estructuras:               …... c´est ce qui /que/dont.....

        c´est ….... qui/que/dont  
        ce qui/que/dont ….... , c´est 

Saber o presente do subxuntivo dos verbos regulares e irregulares. 
Coñecer os usos do subxuntivo ( necesidade, desexo, orde, prohibición, sentimento, ….) 
Distinguir cando empregar que + subxuntivo ou infinitivo. 
Saber formar o subxuntivo pasado e o infinitivo pasado. Coñecer o uso deses dous tempos. 
Coñecer o léxico  necesario para falar da imaxe e expresar a sua opinión sobre ese tema. 
Coñecer as estructuras necesarias para redactar unha carta de petición de información. 
Coñecer o vocabulario dos rasgos de personalidade (cualidades e defectos) e dos 
comportamentos profesionais. 
Coñecer as estrucuras para facer suxerencias. 
Coñecer o léxico para expresar sentimentos de amizade ou de amor. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber utilizar os pronomes relativos simples ( qui, que, dont, où): repaso

                                                                                                                                                                
141



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

Saber utilizar os pronomes demostrativos cos relativos ( ceux, celles + qui, que, dont...)
Saber enfatizar  coas estructuras:               …... c´est ce qui /que/dont.....

        c´est ….... qui/que/dont  
        ce qui/que/dont ….... , c´est 

Saber o presente do subxuntivo dos verbos regulares e irregulares. 
Coñecer os usos do subxuntivo ( necesidade, desexo, orde, prohibición, sentimento, ….) 
Distinguir cando empregar que + subxuntivo ou infinitivo. 
Saber formar o subxuntivo pasado e o infinitivo pasado. Coñecer o uso deses dous tempos. 
Léxico da imaxe persoal, dos sentimentos de amor ou amizade, das cualidades e defectos a 
nivel profesional. 
Estructuras para redactar unha carta de petición de información .

Aspectos socioculturais
Charles Perrault e alguns dos títulos dos seus contos. 
Búsqueda de información sobre alguns políticos franceses famosos .
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Charles Perrault e a sua obra. 

Dossier 2: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber expresar as suas ideas e os seus puntos de vista sobre consumo.
Saber caracterizar.
Saber negociar un precio. 
Ser quen de referir o discurso doutra persoa. 
Saber escribir un correo de reclamación. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Dossier 2: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Entender instruccións para comprar on-line. 
Entender unha enquisa sobre hábitos de compra dos Franceses en período de crise e 
contestar pregunta. 
Entender un testimonio sobre o financiamento dos estudos noutro país europeo e respostar 
preguntas. 
Escoitar unha conversación telefónica sobre venta en eBay e completar unha ficha de venta. 
Escoitar un diálogo sobre problemas de compras por internet. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender testimonios orais ou diálogos en relación co consumo en xeral, coas compras on  
line ou co diñeiro .

Comprensión escrita
Ler un fragmento da novela de Georges Perec Les choses e contestar preguntas. Ler a reseña
biográfica do autor. 
Ler un mail de reclamación, outro de resposta e identificar o contido. Identificar errores. 
Ler un documento sobre avances tecnolóxicos e ordenar as ideas principais. 
Ler varios documentos sobre consumo e atribuir enunciados a distintos personaxes. 
Ler distintos documentos sobre formas de consumir novedosas. 
Ler un decálogo de consellos para negociar un precio con éxito.
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ler e comprender documentos escritos sobre consumo ou formas de consumir novedosas  e 
contestar a preguntas. 
Ler e entender un mail de reclamación e outro de resposta e ser capaz de contestar a 
preguntas detalladas sobre eles. 

Produción  oral
Responder oralmente as preguntas propostas a partir dos textos presentados na unidade. 
Realizar un cuestionario oral sobre hábitos de consumo. 
Aconsellar sobre a compra on-line na Fnac. 
Falar sobre cambios nos hábitos de consumo persoais. 
Opinar sobre hábitos de consumo persoais e consumo en xeral. 
Falar e opinar sobre as webs de compraventas.
Interpretar unha escena de negociación dun precio. 
Interpretar unha escena de compra venta de obxectos extraños.
Presentar oralmente un proxecto de consellos de consumo. 
Contidos mínimos de produción oral
Falar e opinar sobre  hábitos de consumo persoais, cambios nos hábitos de consumo persoais
consumo en xeral. 
Falar e opinar sobre as webs de compraventas.
Interpretar unha escena de negociación dun precio. 

Produción escrita
Redactar un mail de reclamación sobre unha compra. 
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Redactar un eslogan publicitario para unha innovación. 
Presentación escrita de consellos de consumo 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un mail de reclamación sobre unha compra. 
Redactar un decálogo de consellos para consumir de maneira adecuada e responsable. 

Coñecementos de lingua 
Saber facer comparacións .
Saber precisar ou matizar as comparacións. ( un peu moins cher, nettement plus vite, bien 
moins amusant, ….. de plus (moins) en plus (moins) ; tout aussi satisfait, tout autant de 
bruit.... )
Saber utilizar os pronomes relativos compostos (auquel, desquelles, près de laquelle, sans 
lesquels...) 
Saber utilizar o discurso indirecto en presente ( repaso) e en pasado, atendendo á 
concordancia de tempos. 
Léxico necesario para poder expresarse sobre o consumo. 
Léxico de Internet para dar instrucións sobre compras on line. 
Estructuras necesarias para escribir un mail de reclamación.
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber transformar frases de discurso directo a discurso indirecto e viceversa, co verbo 
introductor en presente e en pasado.
Coñecer o léxico necesario para poder expresarse sobre consumo ou escribir un mail de 
reclamación. 
Saber comparar.
Saber utilizar os pronomes relativos compostos. 

 Aspectos socioculturais
Coñecer o escritor francés Georges Perec e a sua novela Les Choses. 
Coñecer a páxina web francesa Leboncoin. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Presentar as ideas principais da novela de Georges Perec Les Choses, con sentido crítico. 

Dossier 3: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Ser capaz de expresar as suas ideas sobre as diferentes maneiras de aprender e da sua en particular. 
Ser capaz de falar sobre unha  traxectoria profesional no transcurso dunha entrevista. 
Ser capaz de falar sobre universidade e escolas superiores: pros e contras de cada unha delas. 
Saber relatar en pasado e contar recordos. 
Saber opoñerse. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita, en  expresión oral e escritae en coñecementos da 
lingua. 
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Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Dossier 3: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar entrevistas sobre a vida profesional , contestar preguntas e completar un cuadro 
informativo. 
Escoitar un diálogo sobre a maneira de inscribirse nunha universidade francesa e contestar 
preguntas de verdadeiro/falso.
Escoitar un diálogo sobre estudos no estranxeiro e buscar información global. 
Escoitar un documento sobre os xoves e o gusto pola lectura e contestar preguntas. 
Escoitar un diálogo sobre o tema da educación e buscar as informacións solicitadas. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender un diálogo ou un monólogo sobre a vida profesional dunha persoa. 
Entender un documento oral sobre o tema dos estudos ou da educación en xeral e sobre o 
tema da lectura. 
Entender o léxico e as estructuras estudados nesta unidade. 

Comprensión escrita
Ler un fragmento de Le premier homme de Albert Camus e a reseña biográfica sobre o autor.
Extraer datos. 
Ler un foro de estudantes estranxeiros en Francia e extrar información. 
Ler un testimonio persoal sobre a sua profesión e encontrar o orden cronolóxico dos feitos e 
momentos mais relevantes. 
Ler un frangmento de artículo na revista LePoint.fr sobre intercambio de saberes nas redes 
sociais e contestar preguntas
Ler un texto sobre a universidade popular de Caen e un documento web sobre aprendizaxe 
de idiomas;  contestar preguntas. 
Ler un documento sobre universidad e escuelas superiores: vantaxes e inconvenientes de 
cada modalidade. 
Ler un panfleto de estudantes contra o aumento de tasas. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender documentos escritos sobre o tema dos estudos ou do percorrido profesional 
dunha persoa. Buscar neles as informacións requeridas. 
Comprender un texto sobre novas modalidades para aprender e buscar a información 
solicitada. 
Entender o léxico e as estructuras estudados nesta unidade. 
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Produción  oral
Responder oralmente preguntas sobre un texto de Camus.
Inventar e presentar un  itinerario persoal. 
Narrar a sua experiencia formativa e laboral
Responder oralmente preguntas de comprensión sobre os textos vistos na unidade. 
Resumir o contido dun planfleto de protesta. 
Contidos mínimos de produción oral
Ser capaz de expresarse oralmente sobre os temas da educación.
Saber contar unha experiencia formativa e laboral.
Saber presentar un  itinerario profesional. 

Produción escrita
Redactar o perfil que debe ter o docente ideal.
Redactar respostas ás mensaxes dos foros. 
Redactar un itinerario profesional.
Redactar un panfleto contra unha lei. 
Contidos mínimos de produción escrita 
Redactar un itinerario profesional.
Redactar un panfleto contra unha lei. 
Redactar unha lista de vantaxes e inconvenientes da universidade e das escolas superiores. 

Coñecementos de lingua 
Formación e usos do pluscuamperfecto de indicativo. 
O uso do passé-composé e do imperfecto no relato en pasado. 
A concordancia do participio de pasado con avoir, être , cos verbos pronominales e non 
pronominales. 
A expresión da concesión (pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, même si + indicatif, 
bien que + subjonctif, quoique + subjonctif, malgré + nom, en dépit de + nom , avoir beau 
+ infinitivo, quand même )
A expresión da oposición ( contrairement à + nom, au lieu de + nom, par contre, en 
revanche, au contraire, alors que + indicatif, tandis que + indicatif, contrairement à ce que 
+ indicatif)
Léxico das expresións para contradecir.
Léxico do campo semántico dos procesos de ensino /aprendizaxe nas diferentes etapas 
escolares ( dende a  escola primaria á universidade).
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Usar de forma correcta o passé-composé, o imperfecto e o pluscuamperfecto no relato en 
pasado . 
Saber expresar a concesión e a oposición. 
Saber o léxico do proceso de ensino/aprendizaxe. 

Aspectos socioculturais
Coñecer o escritor Albert Camus e a sua obra. 
Coñecer a obra Cyrano de Bergerac, e o  escritor Edmond Rostand. 
Coñecer a existencia das «grandes écoles» e da universidade, ambas para o ensino superior. 
Coñecer a existencia en Francia de diferentes modelos de aprendizaxes ( universités 
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populaires, intercambio de saberes...) 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Interesarse pola figura do escritor Albert Camus e pola sua obra. 
Coñecer a obra Cyrano de Bergerac e o seu autor. 

2º BACH      SEGUNDA    AVALIACIÓN  

Contidos das unidades didácticas programadas

Dossier  4
Funcións comunicativas
Ser capaz de expresarse sobre os medios de información e o tratamento da información. 
Describir os modos de informarse. 
Dar información por correo electrónico.
Comprender titulares de actualidade. 
Dar o seu punto de vista sobre a portada de varios xornais e saber analizar informacións. 
Relatar un acontecemento nun artículo narrativo e entender un artículo informativo. 
Evocar un acontecemento non confirmado.
Contidos sintáctico-discursivos
A frase nominal.
A forma pasiva.
Expresión da causa e da consecuencia. 
Diferentes xeitos de expresar acontementos incertos ou non confirmados. 
Contidos lexicais
Léxico dos medios de comunicación.
Vocabulario para redactar un suceso. 
Patróns sonoros e ortográficos
Distinguir os sons  [t] / [d] ;  [s] / [z] ;  [ʃ] / [ʒ] ;  [f] / [v] ;  [s] / [ʃ] ; [ʒ] / [z] ;  [k] / [g]
As liaisons obrigatorias e facultativas. 
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Presentación de Jules Verne e da sua obra. 
A prensa escrita , a prensa dixital e a radio en Francia. 
Eugène Ionesco e a sua obra Rhinocéros.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / CEC

Dossier  5
Funcións comunicativas
Saber expresarse sobre actos de solidariedade, presentar diversos medios de acción e compromiso 
social. Promover  a solidariedade.
Opoñerse e comprometerse.
Pedir precisións por correo electrónico. 
Expresar o apoio.
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Expresar obxectivos e intencións.
Expresar a duración dunha acción. 
Contidos sintáctico-discursivos
Formación e uso do participio de presente e do xerundio.
Os diferentes medios de expresión da finalidade. 
As expresións de tempo para a duración dunha acción.
Contidos lexicais
Léxico da solidariedade, da axuda e do compromiso. 
As expresións para pedir precisións. 
As expresións para dar ánimo. 
A presentación de revindicacións. 
Patróns sonoros e ortográficos
Os diferentes tonos de lectura dun eslogan ( con entusiasmo, cólera, didáctico....) 
O «h» aspirado e o artigo determinado. As «liaisons» co h.
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Presentación da escritora Olympe de Gouges, do cantante Sanseverino e do poeta David Diop. 
Presentación de Stephane Hessel e da sua obra Engagez-vous.
Presentación da Académie Alphonse Allais .
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / CEC

Dossier   6
Funcións comunicativas
Descubrir artistas franceses e a sua obra. 
Saber expresarse sobre espectáculos e críticas de espectáculos, os seus gustos culturais.
Levar a cabo unha entrevista. 
Expresar as suas impresións. 
Propoñer un programa cultural a uns amigos por correo electrónico.
Saber participar nun debate:  tomar a palabra, conservar a palabra, interrumpir a alguen. 
Contidos sintáctico-discursivos
A interrogación ( recordatorio) . A pregunta con inversión. 
Os adverbios en -ment. 
As oracións de relativo en subxuntivo. 
Contidos lexicais
Léxico para poder falar dos seus gustos culturais. 
Expresións útiles para propor un programa cultural.
Léxico da arte e dos artistas. 
Expresións útiles para dar a sua impresión sobre un evento cultural.
Expresións para animar a participar nun debate. 
Patróns sonoros e ortográficos
Os tonos da interrogación e do asombro. 
O -t- na pregunga con inversión. 
As grafías «g», «gu» ou «ge» dos sons [g] e [ʒ] .
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Presentación dos pintores Pierre Bonnard e Henri Matisse e das suas obras Décor à Vernon e 
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Femme au chapeau, respectivamente. 
Alguns artistas franceses , as suas profesións, as suas obras mais representativas e o movemento ao 
que pertence. 
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

Dossier 4: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber contar cómo nos informamos, cal é a nosa relación coa información, cal é a información que 
mais nos interesa, ser críticos cos medios de comunicación, ... 
Saber informar por correo electrónico.
Saber entender e redactar titulares e artículos de prensa. Contar noticias. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita, en expresión oral e escrita e en coñecementos da 
lingua. 
Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Dossier 4: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar titulares de prensa radiofónica e asocialos ao país do que se fala. 
Escoitar un programa de radio sobre o dereito de voto dos estranxeiros e a situación en 
diferentes países respecto dese punto. 
Entender o testimonio dunha persoa estranxeira que compara a prensa do seu país coa prensa
en Francia. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender un documento oral no que se fala da prensa escrita ou dos medios de 
comunicación.
Entender oralmente un titular de actualidade. 
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Comprensión escrita
Entender un texto de Jules Verne sobre a situación dun xornalista americano en 2890. 
Entender un cuestionario sobre os diferentes modos de estar informado. 
Entender unha carta na que se dan noticias sobre a actualidade no noso país e contestar 
preguntas de comprensión.
Comprender titulares de prensa. 
Ler e comprender un artículo narrativo nun xornal, resumir o tema e dar a sua opinión. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Comprender titulares de prensa. 
Ler e comprender un artículo narrativo nun xornal, resumir o tema e dar a sua opinión. 
Entender un texto sobre a prensa e os medios de comunicación. 

Produción  oral
Contestar oralmente ás preguntas dos documentos presentados na unidade.  
Ser capaz de expresar as suas ideas sobre o tema dos medios de comunicación. 
Ser capaz de contar un rumor de «prensa rosa». 
Saber inventar titulares de actualidade. 
Preparar e presentar oralmente un boletín informativo. 
Contidos mínimos de produción oral
Ser capaz de expresar as suas ideas sobre o tema dos medios de comunicación. 
Ser capaz de contar un rumor de «prensa rosa». 

Produción escrita
Dar continuidade ao texto de Jules Verne, redactando unha posible escena.
Contestar a un cuestionario por escrito. 
Redactar e subir un comentario persoal na web dunha revista. 
Redactar unha carta sobre a actualidade no noso país. 
Redactar titulares de actualidade para un xornal ou unha revista.
Preparar un boletín informativo con diferentes seccións. 
Contidos mínimos de produción escrita
Ser capaz de expresarse e dar a sua opinión sobre o tema da prensa e da información en 
xeral. 
Ser capaz de presentar a prensa do seu país e a prensa francesa.  
Saber redactar unha carta sobre a actualidade no noso país. 
Saber redactar titulares de actualidade para un xornal ou unha revista.

Coñecementos de lingua 
Léxico para falar da nosa relación co mundo da información e da prensa en particular. 
Léxico para estructurar unha carta na que damos informacións de actualidade. 
A frase nominal. 
A forma pasiva, a forma pronominal con sentido pasivo, a forma pasiva con se faire + 
infinitivo
A expresión da causa .
A expresión da consecuencia. 
O condicional simple e o condicional pasado. 
Uso do condicional para expresar un feito non confirmado, non certo. 

                                                                                                                                                                
150



Departamento de Francés – Programación didáctica – Curso 2020- 2021

Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer o léxico para poder expresarse sobre os medios de información e a prensa. 
Saber construir unha frase nominal para un titular de prensa. (saber formar  un nome a partir 
dun verbo ou dun adxectivo) .
Saber expresar a causa e a consecuencia. 
Saber construir unha frase pasiva, saber transformar unha frase activa en pasiva e viceversa. 
Saber completar un textos con verbos en condicional presente ou pasado. 

Aspectos socioculturais
Coñecer os principais títulos de xornais e revistas franceses.  A prensa escrita e a prensa 
dixital.A radio. 
Coñecer o escritor Jules Verne e os títulos das suas obras mais soadas. 
Coñecer o escritor Eugène Ionesco e a sua obra Rhinocéros. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer alguns nomes de xornais e revistas franceses, escritos ou dixitais. 
Interesarse por Jules Verne e Eugène Ionesco. 

Dossier 5: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber contar cal é a nosa relación co compromiso, cales son os actos de solidariedade actuales , os 
medios de actuar e de comprometerse con esas grandes causas. 
Promover un acto de solidariedade ou unha obra caritativa.
Falar das distintas formas de mobilización. 
Dar a sua opinión a favor ou en contra dun tema de debate e argumentar.
Saber expresar obxectivos.
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Dossier 5: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar e entender mensaxes de ánimo e asocialos a unha situación.
Escoitar e entender unha publicidade radiofónica solicitando un acto de solidariedade para 
unha causa benéfica. Contestar preguntas de comprensión.
Entender as expresións de ánimo.
Escoitar e entender testimonios de persoas comprometidas con grandes causas. Tomar notas.
Escoitar e entender unha entrevista a varios manifestantes e contestar a preguntas de 
comprensión.
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender documentos orais sobre iniciativas solidarias, compromiso, distintas formas de 
mobilización, experiencias persoais en mobilizacións por grandes causas...

Comprensión escrita
Ler textos reivindicativos e asocialos a un tema e a un comentario. 
Entender un cuestionario sobre compromiso.
Ler unha entrada de web sobre peticións solidarias. Contestar preguntas de comprensión. 
Ler e entender unha resposta a esa petición. 
Entender unha petición para protexer o patrimonio natural. 
Ler mensaxes de ánimo e asocialas ás situacións propostas. 
Ler e entender unha entrevista a Stéphane Hessel .
Ler e entender a presentación da ONG Médecins Sans Frontières e as testemuñas de dous 
participantes en dita ONG
Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender textos reivindicativos, peticións solidarias, testemuñas de persoas comprometidas 
con algunha causa. 
Entender a presentación dunha organización humanitaria ou solidaria.
Entender mensaxes de ánimo. 

Produción  oral
Expresarse a favor ou en contra de certas propostas controvertidas, dando argumentos. 
Contestar preguntas de comprensión sobre unha publicidade solicitando solidariedade.
Comentar acontecementos que poden mobilizarnos. 
Falar da nosa experiencia persoal en mobilizacións. 
Crear eslóganes para impulsar a mobilización e a solidariedade.
Decidir obxectivos para a creación dunha manifestación absurda.
Responder preguntas de comprensión dos documentos.
Contidos mínimos de produción oral
Comentar acontecementos que poden mobilizarnos. 
Falar da nosa experiencia persoal en mobilizacións. 
Crear eslóganes para impulsar a mobilización e a solidariedade.

Produción escrita
Expresarse por escrito sobre temas de compromiso en Europa. 
Redactar unha petición para unha causa solidaria.
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Inventar eslogans para suscitar a emoción ou a solidariedade. 
Elaborar por escritos obxectivos para unha manifestación absurda. 
Redactar o programa do día da Amabilidade. 
Crear un eslógan para ese día.  
Contidos mínimos de produción escrita
Expresarse por escrito sobre temas de compromiso en Europa. 
Redactar unha petición para unha causa solidaria.
Inventar eslogans para suscitar a emoción ou a solidariedade. 

Coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario novo dos textos vistos nesta unidade.
Coñecer as expresións para dar o seu punto de vista, opoñerse e comprometerse. 
Coñecer as expresións para dedir precisións. 
Coñecer o vocabulario da solidariedade, para expresar a idea de contribuir. 
Formación e usos do participio de presente ( para expresar causa ou relación de tempo, para 
substituir unha oracón de relativo).
O xerundio. Formación e usos ( simultaneidad de 2 accións, para expresar o modo ou o 
medio, o tempo, a causa, a condición) 
Expresar a finalidade  ( pour, pour que, afin de, afin que, de manière que, de façon que, de 
sorte que, de manière à, dans le but de, en vue de , dans l´intention de..) 
Expresar a duración dunha acción: pendant, pour, en, dans, il y a , il y a … que. , depuis, 
depuis que...... 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber expresar a finalidade e a duración coas expresións propostas na unidade. 
Coñecer os usos do  participio de presente e mais do erundio
Coñecer as expresións para dar o seu punto de vista, opoñerse e comprometerse. 
Coñecer as expresións para dedir precisións. 
Coñecer o vocabulario da solidariedade, para expresar a idea de contribuir. 

Aspectos socioculturais
Coñecer a escritora francesa Olympe de Gouges e a sua reivindicación dos dereitos das 
mulleres . 
Coñecer o cantante Sanseverino, artista comprometido. 
Coñecer o escritor David Diop, comprometido coa loita anticolonialista.
Coñecer a Académie Alphonse Allais.
Coñecer o escritor Stéphane Hessel e a sua obra Indignez-vous !
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer as figuras dos escritores comprometidos presentados nesta unidade e as suas 
reivindicacións. 
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Dossier 6: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar de arte e dos artistas. 
Saber expresar os seus gustos culturales. 
Saber criticar espectáculos. 
Saber dar a sua impresión sobre unha obra de arte.
Saber propor un espectáculo cultural. 
Saber participar nun debate. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Dossier 6: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar dous comentarios sobre duas obras de arte e asocialos a un cuadro. Contestar 
preguntas de comprensión sobre a audición. 
Escoitar publicidades sobre eventos culturais e completar un cuadro con información 
detallada. 
Escoitar un programa radiofónico cultural,  completar a ficha técnica dunha película e 
contestar preguntas de comprensión .
Escoitar un diálogo para elexir un espectáculo,completar un cuadro con información 
detallada e anotar expresións solicitadas.  
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender comentarios sobre obras de arte. 
Entender anuncios de eventos culturales e saber dar información detallada sobre eles. 
Entender informacións sobre unha película.
Entender diálogos ou monólogos sobre cultura en xeral e gustos culturais. 
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Comprensión escrita

Ler axenda cultural dun departamento e contestar preguntas de comprensión global. 
Ler mail no que se propon un programa cultural para una semana de estancia duns amigos. 
Ler unha entrevista en prensa ao actor principal da película Intouchables e contestar 
preguntas de comprensión. 
Contestar un test de cultura xeral.
Ler tres reseñas de actos culturais e completar un cuadro .
Ler e entender críticas de arte e asocialas ás imaxes e aos eventos culturais anteriores. 
Ler escena da obra  Art de Yasmina Reza.

Contidos mínimos de comprensión escrita
Entender o vocabulario novo sobre temas culturais exposto nesta unidade.
Entender a reseña de diversos actos culturais. 
Entender unha entrevista a un actor. 
Ler reseñas literarias e completar tabla. 

Produción  oral
Observar cadros e describilos.
Falar das emocións que eses cadros despertan en nós.  
Falar dos seus gustos en diferentes disciplinas artísticas. 
Realizar oralmente un test sobre artistas , as suas obras e o movemento ao que pertencen. 
Observar unha axenda cultural e comentar o seu contido. 
Elexitr unha das actividades propostas e comentar, xustificando a sua elección. 
Contestar oralmente a preguntas de comprensión sobre documentos. 
Plantexar oralmente preguntas de contido cultural aos compañeiros. 
Discriminar oralmente comentarios positivos e negativos sobre un evento cultural e sobre 
unha película. 
Organizar un debate crítico  sobre unha película, unha obra de teatro ou un concerto. 
Contidos mínimos de produción oral
Describir cadros e dar a sua impresión sobre eles. 
Falar dos seus gustos artísticos en diversas disciplinas. 
Comentar o contido dunha axenda cultural. 
Facer comentarios positivos ou negativos sobre un evento cultural ou unha obra de arte. 

Produción escrita
Redactar un correo para propoñer un programa cultural para uns amigos durante unha 
estancia dunha semana no noso país. 
Crear por escrito un test cultural para os compañeiros utilizando a pregunta con inversión. 
Escribir unha crítica sobre tres espectáculos diferentes para unha publicación francófona.
Describir por escrito unha obra de arte. 
Presentar por escrito para un suplemento cultural un artista francés ou francófono(pintor, 
cantante, actor, músico, escultor, director de cine), aportando informacións sobre a sua 
biografía e a sua obra.
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar un correo para propoñer un programa cultural .
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Escribir unha crítica sobre tres espectáculos diferentes para unha publicación francófona.
Describir por escrito unha obra de arte, comentando os sentimentos ou emocións que 
despertan en nós. 
Presentar brevemente por escrito,  para un suplemento cultural,  un artista francés ou 
francófono e a sua obra. 

Coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario novo para expresar os seus gustos culturais en pintura, cine, teatro, 
literatura, música. 
Coñecer o vocabulario e as estructuras necesarias para propor un programa cultural a uns 
amigos. 
Coñecer o léxico das artes e dos artistas de cine, teatro, danza, literatura, música, pintura e 
escultura. 
Coñeceer os actos de fala para dar a sua opinión sobre un evento cultural. 
Saber usar as estructuras para animar e participar nun debate ( presentar e cerrar o tema, 
pasar ao punto seguinte, dar a palabra, tomar a palabra e conservala, ceder a palabra a outra 
persoa, oporse a un argumento..) 
A interrogación ( directa, con est-ce que e con inversión).
Os adverbios de modo en -ment : formación e colocación. 
O empleo do subxuntivo nas oracións de relativo.
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
A interrogación ( directa, con est-ce que e con inversión).
Os adverbios de modo en -ment : formación e colocación. 
O empleo do subxuntivo nas oracións de relativo.
Coñecer o vocabulario relacionado coas artes, cos gustos culturais e as expresións para dar a
sua opinión positiva ou negativa sobre un evento cultural.
Contidos fonético-fonolóxicos: 
Distinguir enunciados según entoación (interrogación ou sorpresa?)
Escoitar e discriminar o -t- eufónico.  Diferenciar pares fonéticos cos sons [g] e [ʒ] .

Aspectos socioculturais
Presentación de obras de Matisse, Bonnard e Monet. 
Presentación de artistas franceses. 
Entrevista do actor Omar Sy e ficha técnica da película Intouchables. 
Outras películas franceses. 
O centro Pompidou de Metz. 
O cantante francés Benjamin Biolay. 
Coñecer alguns escritores franceses actuales ( Michel Houellebecq,  Yasmina Reza, Patrick 
Chamoiseau....) 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer artistas franceses de diversas disciplinas e algunhas das suas obras. 
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2º BACH         TERCEIRA   AVALIACIÓN  

Contidos das unidades didácticas programadas

Dossier 7
Funcións comunicativas
Saber conversar sobre acción cidadá e ecoloxía na vida cotiá. 
Debater sobre a elección do tipo de enerxía. 
Redactar un informe sobre as prácticas en empresa.
Falar do futuro. Facer hipóteses.
Expresar a prohibición. 
Contidos sintáctico-discursivos
O futuro simple ( recordatorio)
O futur antérieur. Formación e usos. 
O condicional presente e o condicional pasado. Formación e usos. 
Os diferentes medios de expresar a hipótese. 
Os pronomes y e en . 
Contidos lexicais
O léxico da ecoloxía. 
As estratexias e o léxico necesario para facer un resumen ou informe da fase de prácticas. 
O léxico para cultivar o seu xardín. 
O léxico para prohibir e preservar .
Patróns sonoros e ortográficos
O tono da orden ou do mandato. 
Distinguir «qu´il a», «qu´il l´a» e «qui la» 
Distinguir «quand», «qu´on», «qu´en». «qu´un» e «quant» 
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Descubrir o grupo musical Mickey 3D e a sua canción comprometida Respire.
Competencias clave desenvolvidas
CCL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Dossier  8
Funcións comunicativas
Falar da xustiza.
Escribir unha carta administrativa de protesta.
Espresar dúbidas e certezas.
Situar acontecementos nun relato en pasado.
Levar a cabo unha demostración. 
Contidos sintáctico-discursivos
Expresións para a duda e a certeza.
A doble pronominalización e os pronomes neutros.
Expresións para situar un feito nun relato en pasado ( la veille, ce jour-là, le lendemain..... ) 
Contidos lexicais
Léxico da xustiza e da policía.
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Expresións para redactar un prego de descarga.
Marcadores temporales no relato. 
Expresións introductorias  para articular unha demostración. 
Patróns sonoros e ortográficos
Os tonos do interrogatorio.
Distinguir os sons [k] e [ʃ] .
Grafías «ch», «qu» ou «c» .
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Coñecer a escritora Fred Vargas.
Coñecer a figura da reina Marie-Antoinette. Coñecer a película Les adieux à la reine de Benoît 
Jacquot. 
Competencias clave desenvolvidas
CCL / AA / CSC / CEC

Dossier   9
Funcións comunicativas
Falar de viaxes.
Resolver un problema por teléfono.
Dar consellos, recomendacións e advertencias. 
Narrar en pasado. 
Iniciación ao passé-simple. 
Contidos lexicais
O léxico das viaxes e dos destinos turísticos e expresións para reservar e negociar unha viaxe.
Expresións para dar consellos.
Patróns sonoros e ortográficos
O tono da incomprensión. 
A pronunciación do «e» acentuado. 
Aspectos sociolingüísticos e culturais 
Viaxar por países francófonos ( Acadia, Bélxica, Benin, Francia, Madagascar, Marrocos, Senegal, 
Tunisia) .
Competencias clave desenvolvidas
CCL /  CD / AA / CSC / SIEE / CEC

Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación

Dossier 7: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar de ecoloxía. 
Saber falar do futuro.
Saber facer hipóteses.
Saber prohibir. 
Saber substituir cos pronomes y e en .
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Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Dossier 7: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar e entender canción e contestar preguntas de comprensión.
Escoitar e entender anuncio de iniciativa popular e  contestar preguntas.
Escoitar e entender resumen de prácticas medioambientales, indicar os temas tratados e o 
orden en que aparecen. 
Escoitar e entender unha segunda experiencia de prácticas e tomar notas.
Escoitar e entender documentos orais e asociar frases a actos de fala. 
Escoitar e entender diálogo sobre problemas medioambientais. 
Escoitar e entender documento oral sobre ecoloxía en Alemania. 
Entender o vocabulario da exoloxía. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender o vocabulario da ecoloxía.
Entender documentos orais sobre problemas medioambientais.

Comprensión escrita
Ler e entender a letra dunha canción de Mickey 3D sobre ecoloxía. 
Ler e entender preguntas sobre ecoloxía. 
Ler un informe de prácticas e atribuirlle un título a cada párrafo. 
Ler comentarios nunha páxina web e asocialos a títulos de programas de televisión. 
Ler e entender textos sobre iniciativas medioambientais, resumilas e contestar preguntas. 
Ler e entender texto sobre un novo mercado: a venda de CO2.
Ler medidas propostas no simposio Grenelle de l´environnement. Extraer de él expresións 
solicitadas. 
Ler e realizar test sobre o programa dos Verdes. 
Ler unha escena do guión de Les Poupées russes, de Cédric Klaplisch. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ler e entender documentos escritos sobre ecoloxía e preservación do medioambiente. 
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Entender o vocabulario específico da ecoloxía. 

Produción  oral
Contestar oralmente ás preguntas sobre unha canción. 
Contestar oralmente un cuestionario sobre ecoloxía. 
Crear hipóteses a partir duns carteis. 
Dialogar e expresar a sua opinión sobre unha nova profesión: operador de mercado en CO2.
Falar sobre a duración dos refugallos na natureza. 
Enumerar e clasificar medidas de protección medioambientais. 
Realizar oralmente un test do programa dos Verdes. 
Representar a escena de Les Poupées russes. 
Dialogar sobre un posible proxecto: o consumo de productos de temporada.
Contidos mínimos de produción oral
Saber falar sobre ecoloxía e protección do medioambiente, reutilizando o vocabulario 
aprendido nesta unidade. 
Saber presentar oralmente un proxecto que axude o medioambiente. 
Saber presentar oralmente medidas de protección medioambiental. 

Produción escrita
Según testimonio oral, presentar un informe da fase de prácticas. 
Asociar medidas con obxectivos. 
Redactar  iniciativas medioambientais para propor ao goberno. 
Redactar medidas para protexer o Mont Saint-Michel. 
Redactar campaña para consumo de productos de temporada. 
Contidos mínimos de produción escrita
Redactar  iniciativas medioambientais para propor ao goberno. 
Redactar medidas para protexer un monumento demasiado exposto ao turismo.  

Coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario do campo semántico da ecoloxía e do medioambiente.
Coñecer a formación e os usos do  futur simple (repaso).
Coñecer a formación e os usos do  futur antérieur. (acción anterior a outra acción futura / 
feito anticipado no futuro)
Coñecer a formación e os usos do condicional simple. ( eventualidad, atenuación nunha 
suxerencia ou nunha pregunta, afirmación non confirmada, consello, equivalente do futuro 
cando o verbo principal está en pasado)  
Coñecer a formación e os usos do condicional composto ( arrepentimento, reproche, 
afirmación non confirmada, equivalente do futuro composto cando o verbo principal está en 
pasado) .
Saber formular hipóteses: si + presente + presente ou imperativo 

                                                      si + presente+ futuro   
                              si + imperfecto + condicional presente ou pasado 

                                                     si + pluscuamperfecto + condicional presente ou pasado) 
Saber substituir co pronome  y :  complemento de lugar 

                                                                 complemento de verbo construído con à 
                                                                 complementod e adxectivo construído con  à                       
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Saber substituir co pronome  en: cod precedido de artigo indefinido ou partitivo
                                                                 complemento de lugar
                                                                 complemento de verbo introducido por  de 
                                                                 complemento de nome

Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber sustituir cos pronomes y e en .
Saber formular hipóteses.
Coñecer a formación e os usos do condicional simple e do condicioanl composto. 
Coñecer os usos do futuro e do futuro composto.
Coñecer o léxico da ecoloxía e do medioambiente.

Aspectos socioculturais
Coñecer o grupo Mickey 3D. 
Saber adoptar  un comportamento ecolóxico. 
Coñecer unha cidade comprometida coa ecoloxía: Nantes. 
Coñecer o Mont Saint-Michel. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Saber adoptar  un comportamento ecolóxico. 
Coñecer o Mont Saint-Michel e a sua sobreexposición turística. 

Dossier 8: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Ser capaz de escribir un pliego de descargo. 
Ser quen de falar sobre a  xustiza. 
Saber facer unha demostración. 
Saber falar de novelas policíacas. 
Saber situar feitos no pasado ( nun relato) 
Saber utilizar o vocabulario da xustiza, das novelas policíacas e as expresións utilizadas nunha 
demostración. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita, en expresión oral e escrita e  en coñecementos da
lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.
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Dossier 8: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar diálogo con policía de carretera.
Escoitar intercambios entre avogados e clientes. Identificar o tema de cada caso.
Escoitar unha entrevista a un membro do xurado popular. Contestar preguntas de informacón
detallada. 
Escoitar o relato do xuizo e da execución da raíña Marie-Antoinette. Anotar as datas e 
identificar as expresións de tempo. ( à ce moment-là....) 
Contidos mínimos de comprensión oral
Entender un documento oral sobre a xustiza ( diálogos coa policía, entre avogados e clientes,
monólogos sobre algunha experiencia coa xustiza...) 

Comprensión escrita
Ler un fragmento dunha novela policíaca de Fred Vargas. Contestar preguntas de 
comprensión. 
Ler dous casos presentados ante a xustiza. 
Ler titulares de prensa e clasificalos por categorías. 
Asociar sinónimos de expresións típicas do campo da xustiza. 
Ler unha carta de pliego de descarga por infracción de tráfico.
Ler un foro sobre un programa de televisión polémico. 
Ler a reseña biográfica de Marie-Antoinette.
Ler notas dun xornalista sobre Marie-Antoinette. Identificar con  qué episodio está 
relacionado o texto. 
Ler un fragmento de novela policíaca e distinguir a estructura. Extraer expresións para 
actos de fala. 
Ler a contraportada dunha novela e identificar o xénero literario. 
Ler un fragmento do guión de Garde à vue, de Claude Miller. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Coñecer e entender o vocabulario do campo semántico da xustiza. 
Entender  un fragmento de novela policíaca.
Ler un artículo sobre o mundo xudicial e contestar test de comprensión. 

Produción  oral
Responder oralmente as preguntas de comprensión de textos. 
Presentar oralmente a actitude dos protagonistas do fragmento estudado. 
Presentar oralmente un policía de ficción célebre no noso país ( en cine, literatura ou 
televisión) .
Falar sobre o CSA e comparar co seu país. 
Interpretar unha foto dun xuizo en Tours. 
Falar da figura do xurado popular no seu país. Contar algunha experiencia dalgun caso 
coñecido. 
Xuzgar o grao de responsabilidade de Marie-Antoinette.
Contar o destino dramático dalgun personaxe histórico coñecido. 
Interpretar unha escena da película Garde à vue. 
Facer a crítica dunha novela policíaca e presentala oralmente en clase. 
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Contidos mínimos de produción oral
Presentar unha novela policíaca. 
Saber contar un caso xudicial coñecido no seu país. 
Saber opinar sobre o xurado popular, argumentando. 

Produción escrita
Redactar un texto para describir un investigador policial célebre de ficción ( en literatura, 
cine ou televisión) 
Resumir por escrito unha novela policíaca. 
Describir os feitos e o xuizo nun proceso soado (real ou de ficción) .
Redactar un pliego de descarga. 
Contidos mínimos de produción escrita
Resumir unha novela policíaca. 
Redactar un pliego de descarga. 
Describir un investigador policial célebre de ficción. 

Coñecementos de lingua 
Coñecer o  campo semántico da linguaxe xudicial. 
Coñecer o léxico do polar (a novela policíaca). 
Coñecer as estructuras para redactar un pliego de descarga.
Coñecer as expresións para situar os feitos nun relato en pasado. 
Coñecer  as expresións introductorias para facer unha demostración. 
Saber utilizar a doble pronominalización: orde e colocación dos pronomes.  
Os pronomes neutros (le, l´, en) 
Sons e grafías:  diferenciar os sons [k] e [ʃ] ( ambos coa grafía ch) 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Saber utilizar a doble pronominalización. 
Coñecer o léxico da xustiza e o léxico da novela policíaca. 
Coñecer as expresións para situar feitos no pasado. 
Saber introducir as partes dunha demostración. 

Aspectos socioculturais
A figura de Marie Antoinette. 
Títulos e autores de novelas policíacas francófonos. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer a figura de Marie-Antoinette. 
Saber citar alguns autores de novelas policíacas en lingua francesa. 
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Dossier 9: Criterios e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación
Saber falar de viaxes. 
Narrar en pasado. Saber utilizar os tempos da narración. 
Resolver un problema por teléfono. 
Dar consellos a propósito dunha viaxe. 
Entender relatos en passé-simple. 
Saber extraer información global e específica de  textos orais e escritos.
Saber utilizar distintas estratexias para entender e facerse entender.
Acadar os mínimos en comprensión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en expresión oral e escrita. 
Acadar os mínimos en coñecementos da lingua. 

Instrumentos de avaliación
Comprensión (oral e escrita ): Actividades na clase / Lectura / Exercicios do libro ou do cahier / 
Probas con exercicios similares ás do libro ou do cahier 
Expresión ( oral e escrita): Actividades do libro / actividades do cahier/ probas con exercicios 
similares aos que se practicaron na clase, no libro ou no cahier / Interacción en duo ou en grupo 
pequeno.
Coñecementos de lingua: proba.

Dossier 9: Estándares de aprendizaxe e contidos mínimos 

Comprensión oral
Escoitar e entender unha conversación familiar sobre un proxecto de viaxe.
Escoitar e entender unha conversación telefónica cunha axencia de viaxes. 
Escoitar e entender diálogo sobre unha experiencia de viaxe negativa. 
Escoitar e entender unha conversación sobre unha viaxe a Colombia. Contestar preguntas de
comprensión. 
Contidos mínimos de comprensión oral
Escoitar documentos sobre viaxes e facer test de comprensión.
Entender unha conversación telefónica cunha axencia de viaxes. 

Comprensión escrita
Ler un fragmento da novela de ciencia ficción  La planète des singes. Contestar preguntas de
comprensión global e detallada. 
Ler reseña biográfica de Pierre Boulle. 
Ler documento publicitario de proxecto de viaxe a Canada. Contestar preguntas de 
comprensión global. 
Ler documento publicitario de proxecto de viaxe a Senegal. Contestar preguntas de 
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comprensión detallada. 
Ler e entender un fragmento dunha guía turística  Le Maroc au-delà du voile.  
Ler e entender un fragmento do libro Salut au Grand Sud de Isabelle Autissier et Erik 
Orsenna. 
Ler e entender un fragmento do libro Rade Terminus, de Nicolas Fargues. 
Ler e entender un fragmento da obra Voyage d´une parisienne à Lhassa, de Alexandra David
Neel.
Ler folletos turísticos e asociar a fotos propostas. 
Ler un fragmento de Mémoires d´un touriste, de Stendhal. 
Ler unha escena da obra de teatro de Jean Tardieu Le guichet. 
Contidos mínimos de comprensión escrita
Ler textos de estancias turísticas e completar cuadro. 
Entender unha narración de viaxe. 
Entender textos dunha guía turística. 

Produción  oral
Responder preguntas xerais sobre fragmentos de novelas. 
Contestar oralmente ás preguntas dun test sobre viaxes. 
Falar sobre un documento de proposta de viaxe. 
A partir dun documento oral, recrear unha conversación telefónica sobre o mesmo tema. 
Extraer información solicitada de textos literarios oralmente. 
Conversar sobre os textos de viaxe propostos.
Dar oralmente a sua impresión sobre o carácter de Stendhal. 
Preparar unha excursión en grupo. 
Contar unha viaxe fallida e outra perfecta. 
Contidos mínimos de produción oral
Recrear conversacións sobre o modelo das que se estudaron na unidade. 
Contar unha viaxe que saliu mal. 
Contar a viaxe dos teus soños. 

Produción escrita
Redactar a continuación do inicio dun relato. 
Realizar por escrito un test sobre viaxes. 
Redactar carta coa información retida dun documento sonoro. 
Narrar por escrito, de principio a fin, unha mala experiencia de viaxe. 
Redactar un texto sobre un país ou unha rexión coñecida. 
Redactar e-mail recomendando unha viaxe ao seu país. 
Narrar unha viaxe presentando a historia dun monumento.
Redactar un e-mail contando o primeiro día dunha viaxe. 
Contidos mínimos de produción escrita
Narrar por escrito unha mala experiencia de viaxe. 
Redactar un texto sobre un país ou unha rexión coñecida. 
Redactar e-mail recomendando unha viaxe ao seu país. 
Redactar un e-mail contando o primeiro día dunha viaxe. 
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Coñecementos de lingua 
Léxico do campo semántico das viaxes. 
Estratexias para resolver un problemo por teléfono.
As estructuras para aconsellar e recomendar.
Os adxectivos e pronomes indefinidos.
A frase negativa.
Os tempos da narración en pasado. 
O « passé-simple».
Sons e grafía: Discriminar o «e» mudo. 
Diferenciar «e» mudo de «e» cerrado. 
Contidos mínimos de coñecementos de lingua 
Coñecer o vocabulario das viaxes. 
Coñecer as estructuras para aconsellar e para resolver un problema por teléfono. 
Saber utilizar os indefinidos. 
Saber utilizar e colocar a negación nunha oración. 
Saber utilizar os tempos da narración en pasado. 
Recoñecer un verbo en passé-simple. 

Aspectos socioculturais
Coñecer o escritor francés Pierre Boulle, autor da novela de aventuras Unha ponte sobre o 
río Kwai e da novela de ciencia ficción O planeta dos simios. 
Coñecer a rexión canadiense da Acadia e o Senegal dende un punto de vista turístico.  
Coñecer a obra Salut au Grand Sud, e os seus autores, a navegadora francesa Isabelle 
Autissier e o académico Erik Orsenna. 
Coñecer a figura da exploradora francesa Alexandra David-Néel .
Coñecer o escritor Stendhal e a sua obra Mémoires d´un touriste. 
Coñecer o escritor Jean Tardieu e a sua obra Le Guichet. 
Coñecer o navegador Louis Antoine de Bougainville, autor de Voyage autour du monde. 
Coñecer o escritor Azouz Begag. 
Contidos mínimos de aspectos socioculturais
Coñecer os escritores franceses Stendhal, Erik Orsenna, Jean Tardieu e Azouz Begag. 
Coñecer a exploradora francesa Alexandra David-Néel e o navegador Louis Antoine de 
Bougainville. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos que nos van permitir levar a cabo a avaliación son os seguintes:  

Observación directa de cada alumno/a  na aula. 
Levarase a cabo un control diario que permita valorar : 

• A participación nas distintas actividades .
• Como realiza o traballo diario ( individual ou en grupo ) .
• O grao de dominio, precisión e  corrección ao utilizar a linguaxe oral nos intercambios  cos 

compañeiros ou co profesor .
• A corrección ao utilizar a linguaxe oral en interaccións simuladas ou  diálogos elaborados a partir 

dos modelos vistos nas unidades. 
• A regularidade e o traballo na casa. 
• O respecto cara aos demais compañeiros.
• O bo comportamento na aula. 
• A actitude, a motivación, a participación e o traballo ( na aula e na casa)

2.- Probas obxectivas (exames) 
Haberá alomenos dúas probas obxectivas por trimestre .

Cada unha delas constará de 5 apartados diferenciados ( puntuado cada un sobre 10 puntos) que permitan 
cuantificar 

• a comprensión oral
• a comprensión escrita  
• a expresión oral ( na medida en que o tempo de clase e o número de alumnos  permita unha 

entrevista individual; se eso non fora posible, procederase a valorar as intervencións en diálogos ou 
interaccións simuladas realizadas na clase a modo de probas orais dentro de cada unidade) 

• a expresión escrita 
• a adquisición dos conceptos lingüísticos (vocabulario e gramática) reflectidos nas distintas unidades

e do coñecemento socio-cultural reflectido no material estudado en clase

3.- Revisión dos traballos de cada alumno ( deberes) 

4.- Revisión dos cadernos
a) caderno persoal de clase ( Cahier de Français) ( onde estarán reflectidas todas as actividades e tarefas de
clase)  e da casa
b) caderno de actividades do método Alter Ego + B1 
Aspectos a ter en conta: 

– Boa presentación
– Apuntes completos
– Exercicios feitos

      --     Documentación ordenada
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En  canto aos criterios de cualificación, aplicaráse a seguinte   porcentualización para a avaliación numérica:

Cualificación en xuño. Porcentaxes.

2º BACHARELATO CONVOCATORIA DE XUÑO

Comprensión oral 15,00%

Comprensión escrita 15,00%

Expresión oral 15,00%

Expresión escrita 15,00%

Coñecementos lingüísticos e socio-culturais 25,00%

Traballo / actitude / motivación / participación 15,00%

Cualificación en setembro. 

Nota para  o alumnado  que non acadara avaliación positva  en xuño e se teña que presentar á proba
extraordinaria de setembro.
Por falta de tempo na sesión de exame, non será posible realizar a proba de expresión oral.
As porcentaxes aplicables na avaliación extraordinaria de setembro quedan repartidas do seguinte modo: 

2º BACHARELATO CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Comprensión oral 20,00%

Comprensión escrita 20,00%

Expresión escrita 20,00%

Coñecementos de lingua 40,00%
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XIV.  ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS PREVIOS
          NECESARIOS , NO CASO DO BACHARELATO. 

CÓMO CURSAR  FRANCÉS 2ª LINGUA ESTRANXEIRA COMO  MATERIA OPTATIVA
EN 2º DE BAC SEN TELA CURSADO PREVIAMENTE EN 1º BAC. 

En virtude da resolución 11 maio 2018 , artigo 23,  publicada no DOG do 22 de maio, 

No caso de que un/ha alumno/a estea interesado/a en cursar esta materia en 2º curso de BAC
sen tela cursado en 1º de BAC, deberá acreditar coñecementos previos en lingua francesa. 
O  Departamento oferta a posibilidade de poder facelo de duas maneiras distintas: 
a) mediante a presentación dunha certificación acreditativa do nivel B1 expedida pola EOI
ou pola Alianza Francesa. 
b)  mediante  unha  proba  de  nivel  baseada  nos  contidos  da  programación  de  1º  BAC
elaborada polo Departamento.

Os contidos desta proba son os que figuran na Programación do Departamento de Francés, baseados
no  currículo de 4º de ESO e 1º de Bacharelato para a 2ª lingua estranxeira.

Esta proba de nivel constará dos apartados seguintes: 
Comprensión oral   
Comprensión escrita   
Produción oral   
Produción escrita   
Coñecemento da lingua (Gramática e Vocabulario)     

Cada un dos apartados anteriores será puntuado sobre 10 puntos. 
A nota global da proba será tamén sobre 10 puntos. A cada destreza lle corresponden as porcentaxes
seguintes: 
Comprensión oral   15%
Comprensión escrita   10%
Produción oral   10%
Produción escrita   15%
Coñecemento da lingua (Gramática e Vocabulario)      50%
Será necesario acadar como mínimo o 50% da nota de cada parte  para superar a proba.  

O tempo estipulado para a realización desta proba será de :

Comprensión oral  :  20 minutos
Comprensión escrita  :  30 minutos
Produción oral   : 15 minutos  (preparación dun monólogo sobre un tema a elixir entre 2, seguido 
dunha conversacíon coa profesora)     
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Produción escrita :   50 minutos  ( mínimo entre 180/200 palabras)
Coñecemento da lingua (Gramática e Vocabulario)  :     75 minutos

A data e o horario desta proba serán comunicados ao alumnado solicitante. En calquera caso, a
acreditacón de coñecementos previos deberá efectuarse antes do inicio das actividades lectivas . 

En Vigo, a 4 de novembro 2020
A Xefa de Departamento

Asdo:  Concepción Vilar Seijas
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