PRIMEIRO DE BAC
OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVA LIACIÓN
UNIDADE 1. UN AIR DE FAMILLE
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
•

Presentarse oralmente e presentar a súa familia

•

Ser capaz de pedir a alguén que se presente

•

Ser capaz de transmitir información referente aos seus costumes e
temas de interese.

•

Comprender unha presentación

•

Comprender as consignas dadas polo profesor ou profesora na aula.

•

Captar e contrastar diferenzas e semellanzas entre a cultura propia do
alumno ou alumna e a francesa.

•

Comprender e reproducir convenientemente as mensaxes orais
propostas como modelo.

•

Expresarse oralmente de maneira sinxela, apoiándose na linguaxe
xestual para se facer entender.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Presentarse, presentar a súa familia, pedir a alguén que se presente

-

Facer preguntas - Expresar gustos

-

Describir actividades

-

Expresar a frecuencia ou a intensidade

-

Falar dos seus temas de interese

-

Falar das súas actividades habituais

-

Pedir información

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Presentarse, presentar a súa familia, pedir a alguén que se presente

-

Facer preguntas

-

Expresar gustos

-

Describir actividades

-

Expresar a frecuencia ou a intensidade

-

Falar dos seus temas de interese

-

Falar das súas actividades habituais

-

Pedir información

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

O adxectivo interrogativo "quel"

-

Os tres tipos de interrogación

-

O pasado recente

-

O futuro próximo

-

O adxectivo indefinido "tout"

-

Os pronomes tónicos

-

As preposicións seguidas dun nome de país ou cidade -

Os adverbios

de frecuencia e de intensidade
 Fonéticos:
-

A entoación interrogativa

-

A pronunciación do termo "tous" (adxectivo / pronome) -

A unión

("liaison") e o encadeamento ("enchaînement") de sons na oración

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

A familia

PROCEDEMENTOS
-

Identificar información detallada dunha persoa partindo dun documento
audio

-

Redactar un texto con información dunha persoa partindo da súa ficha
persoal

-

Completar frases interrogativas co adxectivo interrogativo adecuado

-

Facer preguntas formais e informais

-

Repetir e modificar a entoación ás preguntas propostas nun documento
audio

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) dunha persoa e da súa
familia.
- Expresarse oralmente e por escrito para falar da súa familia.
- Conversar en parellas representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os temas tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

UNIDADE 2. LA VIE DES AUTRES

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
-

Comprender e utilizar as funcións discursivas para describir o aspecto
físico e vestimenta de alguén, o seu contorno social, cultural e
xeográfico.
- Comprender e expresar oralmente e por escrito información referente aos
soños e ás preocupacións.

-

Ser capaz de expresar desexos, proxectos e peticións amables.

-

Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.

-

Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e

de análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.

HABILIDADES LINGÜÍSTiCAS E COMPETENCIAS BÁSICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Describir o aspecto de alguén

-

Dar información sobre unha persoa (orixe social, cultural, xeográfico)

-

Formular unha petición

-

Expresar un desexo

-

Describir a vestimenta habitual
Nun documento audio o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O retrato social

-

A descrición física

-

O estilo na vestimenta

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Describir o aspecto de alguén

-

Dar información sobre unha persoa (orixe social, cultural, xeográfico)

-

Facer o retrato cultural e social dunha persoa

-

Describir a vestimenta habitual
Nun documento escrito o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas descritos ao longo da unidade
didáctica.

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

Os pronomes relativos "qui" e "que"

-

Os pronomes demostrativos "celui-civous?, « celui qui, celui que… »

-

O condicional presente

-

O pronome interrogativo « lequel »

 Fonéticos:
-

Distinción [i / ɛ]

-

A intención na entoación (sinceridade / ironía)

-

A distinción [e / ɛ / a]

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL (
-

As orixes sociais, culturais e xeográficos dunha persoa

-

A inmigración en Francia

PROCEDEMENTOS
-

Asociar imaxe e texto

-

Identificar á persoa por unha pequena información

-

Discriminar a pronunciación diferente dunha frase

-

Completar frases con pronomes demostrativos

- Reflexionar sobre a lingua para establecer regras:
-

Relacionar imaxe e documento escrito

-

Redactar preguntas partindo das respostas dunha entrevista periodística

-

Redactar frases complexas utilizando os pronomes relativos

-

Completar un texto con vocábulos dados

-

Repetir frases mantendo a mesma entoación

-

Pronunciar correctamente palabras que conteñen os sons [e] e [ɛ]

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) dunha persoa.
- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Unidade.
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas prestando especial atención ás estratexias
empregadas para salvar as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua

estranxeira estudada.

UNIDADE 3. C'EST BIEN, CHEZ VOUS !
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender e utilizar as funcións discursivas para informarse e informar
sobre como é unha vivenda.
-

Comprender e expresar oralmente e por escrito información referente a
unha necesidade, a un desexo, unha cantidade.

- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.
- Comprender outros comportamentos e outras formas de vivir

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Expresar as características dunha vivenda

-

Expresar un xuízo de valor

-

Expresar unha necesidade ou un desexo
Nun documento audio o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O aloxamento

-

Os medios de transporte

-

A cidade

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Expresar as características dunha vivenda

-

Expresar un xuízo de valor (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)
Nun documento escrito o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O aloxamento

-

Os medios de transporte

-

A cidade

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

Os pronomes relativos "où" e "dont"

-

Os comparativos

-

Os pronomes posesivos

-

O superlativo

 Fonéticos:
-

A vogal nasal [õ]

-

A distinción [ou / õ]

-

A distinción [ɔ] / [ou]

-

A pronunciación de "plus" [ply / plys

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

O contorno de vida

-

O descubrimento turístico dalgunha cidade francesa (Montpellier, Lille,
Lyon, Toulouse)

PROCEDEMENTOS
-

Identificar información verdadeira partindo dun documento escrito

-

Identificar información detallada partindo dun documento audio

-

Identificar a descrición e a imaxe dunha cidade

-

Asociar información cunha cidade tras a lectura do documento que a
presenta

-

Identificar as diferentes pronunciacións da palabra "plus"

-

Transformar frases dadas utilizando o pronome relativo "dont"

-

Completar frases cos pronomes relativos "où" e "dont"

-

Redactar frases extraendo información de varios cadros propostos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado
(unha vivenda, unha cidade)
- Expresarse oralmente e por escrito para describir un aloxamento.
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os temas tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

UNIDADE 4. PARCOURS SANTÉ
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender e utilizar as funcións discursivas para describir a forma de vida
dun mesmo.
- Comprender e expresar unha hipótese, un consello, unha obriga, un
problema e a súa solución.
- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Comprender un artigo periodístico simple.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.
- Comprender a diferenza entre hora oficial e hora informal.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Expresar unha condición

-

Describir a forma de vida dun mesmo (hábitos alimenticios, actividades
físicas)

-

Expresar un consello ou unha obriga

-

Desenvolver unha hipótese
Nun documento audio o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

Os produtos alimenticios

-

As comidas

-

O deporte

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Expresar unha condición

-

Describir a forma de vida dun mesmo (hábitos alimenticios, actividades
físicas)

-

Expresar un consello ou unha obriga

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

A hipótese

-

Os adxectivos indefinidos

-

O verbo "faire" en presente de indicativo

- Os pronomes « en » e « y »
-

Os pronomes indefinidos

-

"Devoir" + infinitivo

-

O subxuntivo presente

 Fonéticos:
-

A entoación: o consello / a irritación

-

A vogal nasal [ã

-

Distinción [s / z]

BLOQUE

4:ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

A saúde cada día

PROCEDEMENTOS
-

Extraer información inicial (tipo, hora e tema da emisión) partindo dun
documento audio

-

Asociar preguntas e respostas

-

Elaborar preguntas partindo de respostas dadas, introducindo adxectivos
indefinidos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado.
- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Unidade
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os temas tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

UNIDADE 5. ALLEZ ! AU TRAVAIL !

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Comprender e expresar oralmente e por escrito información referente a
unha situación e un acontecemento no pasado.
- Comprender e expresar a formación persoal e as experiencias profesionais.
- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Describir unha situación e un acontecemento no pasado

-

Situar no tempo
Nun documento audio o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O traballo

-

A escola -

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Describir unha situación e un acontecemento no pasado

-

Situar no tempo

-

Expresar unha restrición

-

Comparar diferentes sistemas educativos
Nun documento escrito o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O traballo

-

A escola

-

A ensinanza

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA

 Lingüísticos:
-

Os tempos do relato: "présent, passé composé, imparfait" (

-

A formación dos adverbios en "-ment"

-

A negativa restritiva "ne … que

-

A expresión de tempo: "depuis" e "il y a"

 Fonéticos:
-

A distinción: presente / imperfecto / pasado

-

A pronunciación nasal dos adverbios en "ment" -

Pronunciación dos

sons [j], [ɥ], [w]

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

A escolarización en Francia (vídeo)

PROCEDEMENTOS
-

Asociar os textos de varios anuncios ao seu enunciado

-

Extraer información detallada relacionada coa situación profesional dun
documento audio

-

Identificar a información verdadeira dun documento audio

-

Identificar información detallada dun documento escrito sobre "Le Petit
Nicolas" con motivo do 50 aniversario da súa aparición –

-

Redactar un texto presentando as características do sistema educativo
francés, partindo dun documento escrito no que se ofrecen testemuñas
de mozos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado
- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Unidade.
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os temas tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a

adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

UNIDADE 6. TEMPS LIBRE

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender e utilizar as funcións discursivas para describir unha
actividade, un evento cultural, xustificar unha elección, expresar un
proxecto.
- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Describir as súas actividades

-

Xustificar as súas eleccións

-

Falar das súas actividades de lecer

-

Expresar a causa dun problema
Nun documento audio o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

As actividades de tempo libre

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
Nun documento escrito o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

As actividades de tempo libre

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

A negación

-

A expresión da causa

-

O xerundio

 Fonéticos:
-

A supresión do “e”

-

A entoación: expresar a súa opinión (Lección 22: À chacun son café, pp.
66-67)

-

A distinción de nasais [ã] , [õ], [ɛ]

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

Internet

PROCEDEMENTOS
-

Identificar o tema e información detallada dun documento audio

-

Extraer información detallada dun documento narrativo

-

Transformar frases utilizando o xerundio

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado.
- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Lección.
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os temas tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua

estranxeira estudada.

UNIDADE 7. L'AIR DU TEMPS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender e utilizar as funcións discursivas para facer previsións,
expresar a probabilidade, a certeza.
- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Comprender e expresar oralmente e por escrito vantaxes en inconvenientes
referentes os diferentes modos de comunicación e á comunicación de
masas.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Facer previsións

-

Expresar unha probabilidade ou unha certeza

-

Situar no tempo

-

Expresar unha consecuencia

-

Falar dos medios de comunicación

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:

-

Falar dos medios de comunicación

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

A expresión do futuro : presente, futuro próximo, futuro simple

-

Os indicadores de tempo »

-

« Avant de » + infinitivo presente

-

« Après » + infinitivo pasado

-

A expresión da consecuencia

 Fonéticos:
-

A distinción [R,] / [ʃ]

-

A entoación: distinción do orde, da prevención, da incitación e do
consello

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

As novas formas de comunicación

-

Os medios de comunicación

PROCEDEMENTOS
-

Extraer información detallada dun documento audio

-

Extraer información detallada dun documento audio, unha entrevista

-

Identificar información verdadeira dun documento escrito

-

Responder a frases propostas introducindo indicadores temporais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado.
- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Unidade
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre los tema tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.

- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

UNIDADE 8. BON VOYAGE

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender e utilizar as funcións discursivas para contar a súa experiencia
como viaxeiro.
- Ser capaz de expresar un punto de vista e de dar unha opinión relativa a
un comportamento.
- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Comprender e expresar oralmente e por escrito información referente a un
acontecemento recente, ós hábitos e costumes no pasado.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Falar das súas motivacións e costumes

-

Contar e evocar as lembranzas dunha viaxe
Nun documento audio o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O turismo

-

A viaxe

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Contar unha viaxe
Nun documento escrito o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado cos temas seguintes:

-

O turismo

-

O viaxe -

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

A concordancia do participio pasado

-

Os marcadores cronolóxicos

-

A expresión da duración

-

Os pronomes de C.O.D. e C.O.I

 Fonéticos:
-

A pronunciación do participio pasado segundo a concordancia

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

As viaxes: motivacións, actitudes e evocación

PROCEDEMENTOS
-

Identificar nun documento audio, as palabras exactas dunha personaxe

-

Extraer información detallada dun documento escrito que trata sobre
unha viaxe

-

Identificar información verdadeira partindo dun documento audio

-

Extraer información detallada comparando dous documentos escritos
(puntos en común, lugares evocados identificando as súas respectivas
imaxes …)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado.

- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Unidade.
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os temas tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

UNIDADE 9. VOUS VOULEZ MON AVIS!

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender e utilizar as funcións discursivas para transmitir as palabras de
alguén, para transmitir unha mensaxe
- Comprender e expresar oralmente e por escrito un desexo, unha opinión,
unha dúbida.
- Desenvolver a motivación e o interese pola análise e a reflexión dos
contrastes entre as dúas linguas.
- Ser capaz de desenvolver estratexias de interacción, de observación e de
análise utilizando a lingua francesa para as instrucións de clase.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E COMPETENCIAS BÁSICAS
BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
O alumno ou alumna comprende documentos audio e reproduce
oralmente expresións e diálogos nos que se tratan os conceptos
comunicativos seguintes:
-

Transmitir o que dixo outra persoa

-

Transmitir unha mensaxe

-

Expresar o seu acordo ou o seu desacordo

-

Expresar unha oposición, unha concesión

-

Expresar un desexo, unha dúbida

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR
 O alumno ou alumna entende e produce documentos escritos nos que se
traten os conceptos comunicativos seguintes:
-

Expresar unha oposición, unha concesión

-

Expresar un desexo, unha dúbida

-

Matizar unha opinión
Nun documento escrito o alumno ou alumna comprende e reproduce o
vocabulario relacionado los tema seguintes:

-

A opinión

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA
 Lingüísticos:
-

O discurso indirecto en presente

-

A oposición e a concesión "ce qui, ce que"

-

O uso do indicativo e do subxuntivo

 Fonéticos:
-

O ritmo: os grupos rítmicos e a acentuación

-

A entoación: a oposición

BLOQUE

4:

ASPECTOS

SOCIO-CULTURAIS

E

CONCIENCIA

INTERCULTURAL
-

Os valores importantes na vida

-

A cidadanía)

PROCEDEMENTOS
-

Identificar as fotos de personalidades pertencentes a diferentes campos
coñecidos polo alumno

-

Asociar cada personaxe popular ao seu campo de actuación

-

Identificar a orde no que se presentan preguntas e respostas nun
documento audio

-

Localizar as fórmulas utilizadas nas respostas dadas para expresar unha
opinión, unha certeza, unha dúbida ou un desexo

-

Identificar as asociacións posibles en dúas listas con media frase

-

Producir un documento escrito en estilo indirecto para resumir unha
entrevista con Zinedine Zidane

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Comprender unha presentación (oral ou escrita) sobre un tema tratado
- Expresarse oralmente e por escrito para narrar temas tratados na Unidade.
- Conversar en parella representando unha situación de comunicación
semellante ás estudadas ou debater en grupo sobre os tema tratados en
clase prestando especial atención ás estratexias empregadas para salvar
as dificultades no proceso de comunicación.
- Aplicar a reflexión feita sobre a lingua e as estratexias persoais para a
adquisición de coñecementos en prol dunha autonomía na aprendizaxe.
- Demostrar o seu interese por valorar a dimensión social e cultural da lingua
estranxeira estudada.

CRITERIOS

E

INSTRUMENTOS

DE

AVALIACIÓN

E

CUALIFICACIÓN
LE NOUVEAU TAXI 2 componse de 9 "Unidades Esta estrutura permítenos
propor a temporización seguinte:

1er Trimestre:

Unidades 1, 2, 3

2º Trimestre:

Unidades 4, 5, 6

3er Trimestre:

Unidades 7, 8, 9

Cada trimestre realizaránse diferentes probas para valorar os coñecementos
adquiridos:
- de comprensión oral, que representa o 20% da nota global.
- de comprensión escrita, que representa o 10% da nota global.

- de produción escrita e de coñecemento da lingua que representa o 50% da
nota global.
- a expresión oral valoraráse pola utilización axeitada da lingua por parte do
alumno durante as clases. Representa o 20% da nota.
Os contidos das probas terán en conta o estudado e practicado ao longo do
trimestre. En cada avaliación farase a media aritmética das probas realizadas.

En francés, non se farán exames de recuperación durante o curso xa que é
unha materia con contidos progresivos e ao mesmo tempo en espiral, é decir,
avánzase e vólvese sobre os mismos.
Sin embargo, o método ofrece ejercicios de autoevaluación para que o alumno
saiba nun momento dado cal é a súa competencia. Por outra banda o profesor
indicaralles os que crea convintes como reforzo ou ben no que deben fixarse e
revisar.
Como xa dixemos, ao ser unha materia con contidos progresivos, terase en
conta a evolución positiva do alumno de cara a súa cualificación final.

