SEGUNDO DE BAC
OBXECTIVOS, CONTIDOS E PROCEDEMENTOS

UNITÉ 0

L´EUROPE

TEMA







Europa: países, linguas e nacionalidades.
Europa en cifras.
Os/as europeos/as e as ideas preconcibidas.
A Unión Europea e as súas bandeiras.
O euro e as antigas moedas europeas.
Estudar e traballar en Europa.

OBXECTIVOS






Repasar os coñecementos (lingüísticos, culturais e gramaticais) adquiridos ao longo
de Pas pareil ! 1.
Comprender, pedir e dar información sobre os países europeos.
Achegarse á comprensión da maneira de ser dos/as europeos/as, alén das ideas
preconcibidas.
Ler, escribir e debater sobre textos que tratan de temas europeos (habitantes,
linguas, moedas, bandeiras…).
Falar e escribir sobre a importancia do valor de coñecer e utilizar linguas europeas
para estudar e traballar en Europa.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: os nomes dos países, capitais, moedas e linguas faladas en
Europa. Os programas europeos para a xente nova. Repaso: os adxectivos, as
cifras, as datas, os nomes de lugares e de nacionalidades.
 Repaso de gramática: o plural. A concordancia dos adxectivos. Os antónimos e
os sinónimos. Emprego das preposicións cos nomes de lugar. Os graos da
comparanza. O superlativo.
 Discurso: dar e pedir información. Facer preguntas sobre ideas preconcibidas
que se teñen sobre os/as europeos/as. Expresar a propia opinión e entender e
preguntar a dos/as demais.
 Sociocultura: aproximación a Europa e aos/ás europeos/as. Modos de vida.
PROCEDEMENTOS
 Con mapas de Europa: asociación texto-imaxe.
 Localización de datos en textos e nos mapas.
 Ligazón entre os países, as linguas e as nacionalidades europeas.





Participación activa en intercambios orais e escritos sobre Europa e os países
europeos.
Identificación da lingua da clase e das diferentes maneiras de se dirixir á xente.
Reflexión sobre as linguas europeas: a súa utilidade fronte ao mundo dos
estudos e o laboral.

UNITÉ 1

VOYAGE EN EUROPE

TEMA






Os transportes.
O mareo nas viaxes.
Un traxecto sen problemas.
Proxectos de viaxe.
Os transportes do futuro.

OBXECTIVOS








Falar dos medios de transporte.
Ler, entender e pedir información sobre horarios e traxectos.
Mercar ou reservar un billete.
Ler e entender a información viaria.
Falar e desenvolverse en caso de avaría ou de accidente de coche.
Redactar cartas oficiais para expor un problema ou solicitar información.
Entender textos sobre os transportes do futuro.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: medios de transporte. Compra e reserva de billetes de tren, avión
ou bus. Seguridade viaria: accidentes, avarías de coches, revisión de coches
nas estacións de servizo antes de emprender unha viaxe …
 Gramática:
- Revisión do emprego das proposicións en/à.
- A negación: ne+que/ne+rien/ne+jamais/ne+aucun/ne+ni...ni.
- O pronome y.
- O futuro simple e o futuro dos verbos irregulares.
- EO e CE: a pronuncia das palabras francesas: o acento tónico.
 Discurso:
- CE e EE: ler folletos de consellos para as viaxes.
- Redactar cartas oficiais en francés: textos epistolares de linguaxe coidada.
- CO e EO: escoitar e dar consellos para os mareos ao ir en avión, barco ou
coche. Expresarse correctamente como testemuña dun accidente.
- CE, CO, EO e EE: saber actuar en caso de accidente ou en caso de avaría
na estrada e na cidade.



Sociocultura: a expresión escrita de textos epistolares oficiais franceses.
Algunhas referencias sobre un escritor francés: Victor Hugo.

PROCEDEMENTOS
 Reflexión sobre o funcionamento da lingua: o acento tónico. Os tipos de linguaxe
escrita: ton oficial e ton amigable.
 Organización das ideas para contar un feito vivido: situarse nun plano; describir
e prever os detalles dunha revisión de coche; saber actuar fronte aos mareos
cando se viaxa; organizar un itinerario de viaxe.
 Organización do discurso: facer preguntas coherentes e responder ás preguntas
dos/as demais para dar consellos.
 Participación fluída e correcta en intercambios orais e escritos de solicitude de
información de estradas e en diálogos (cara a cara e por teléfono) para a
compra ou a venda de billetes.
 Ligazón de accións que ocorren en momentos diferentes pero que se explican
co futuro e o futuro hipotético.
 Traslado de información do código icónico aos códigos oral e escrito.
 Comprensión global:
a) Elaborar hipóteses sobre o sentido das palabras descoñecidas en textos
históricos sen deter a lectura.
b) Deducir o tema do que se fala a partir de indicios históricos e culturais.

UNITÉ 2

LE MONDE DES MÉDIAS

TEMA






O cine: as boas películas, as películas antigas…
Comprar ou reservar entradas para un espectáculo ou unha película.
Elixir os programas da televisión.
Os anuncios: o poder da publicidade.
¡Imaxinemos un mundo sen televisión!

OBXECTIVOS









Falar das películas ou dos programas da televisión.
Ler e entender informacións sobre películas e sobre o cinema.
Comprar ou reservar entradas para un espectáculo.
Ler, comprender e pórse de acordo sobre os programas de televisión que se van
ver: xustificar a elección segundo o propio punto de vista.
Aprender a dialogar: escoitar e dar a propia opinión.
Opinar sobre as publicidades.
Recoñecer o obxectivo dunha información publicitaria.
Falar e escribir no condicional.

CONTIDOS

CONCEPTOS
 Vocabulario: sobre os medios de comunicación. O cinema e as películas. A
televisión, as cadeas e os programas. Os espectáculos e a publicidade.
 Gramática: o condicional dos verbos: formas e emprego.

Discurso:
- Describir as películas, os espectáculos. Opinar e preguntar a opinión dos/as
demais. Expresar o acordo e o desacordo.
- CO e EO: reservar ou mercar entradas.
- CE e EE: o modo condicional para expresar a cortesía, o desexo, o
arrepentimento, os reproches, para convidar, para suxerir ou para enunciar
condicións.
- CO, CE, EO e EE: textos expositivos orais e escritos: descubrir a intención
do/a autor/a e o obxectivo do texto. A expresión da elección e da opinión
sobre as películas e a tele.
 Sociocultura: unha aproximación ao mundo dos programas de televisión, a
publicidade e o mundo do cinema en Francia e en lingua francesa.
PROCEDEMENTOS
 Utilización correcta dun boletín cultural para localizar información.
 Localización nos textos dos elementos discursivos que amosan a expresión do
desexo, o arrepentimento, o reproche ou a condición.
 Participación en intercambios orais e escritos para comparar as cadeas e os
programas de televisión do propio país e de Francia.
 Identificación e descrición dalgúns actores e actrices franceses e dalgunhas
películas e cineastas coñecidos.
 Reflexión sobre as linguas: comparación dos códigos lingüísticos utilizados na
publicidade francesa cos do país do alumnado.
 Inferencia e dedución segundo determinados marcadores do tipo de texto
(narrativo, expositivo, xornalístico…).
 Elaborar hipóteses sobre textos publicitarios.
 Utilización de expresións chave para construír un texto oral correcto e fluído,
adaptado ás situacións de cara a cara francófonas: reservar ou mercar entradas,
elixir un espectáculo, supor, suxerir, emitir un xuízo sobre unha película…

UNITÉ 3

V COMME VACANCES

TEMA






As vacacións. Facer proxectos e reservas para as vacacións.
Tipos de aloxamento.
Na oficina de turismo.
Prohibicións e autorizacións.
Recordos das vacacións.

OBXECTIVOS







Escoitar e falar para ser capaz de planificar, informarse e facer reservas de
vacacións por teléfono e por carta.
Ler informacións para lles propor actividades aos/ás que non van de vacacións.
Entender e preguntar o que se pode ou debe e o que non se pode nin debe facer
nun lugar público.
Redactar unha carta para intentar recuperar un obxecto perdido.
Recoñecer as diferenzas na estrutura dunha carta amigable e dunha carta oficial.
Falar e escribir sobre as vacacións.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: sobre o tempo libre, as vacacións, os obxectos de vacacións, as
actividades de vacacións, os tipos de estadías: nun campamento, nun hotel, nun
albergue, a carón do mar, no campo…
 Gramática:
- O modo subxuntivo: formación, emprego, utilización após as formas
impersoais.
- Os tons nas cartas.
- Revisión do pasado composto para falar dos recordos.
- As expresións: il faut/il ne faut pas e il fallait.
 Discurso:
- EO e CO: desenvolverse para facer reservas de vacacións.
- CE e EE: saber expresarse para redactar unha carta sobre un obxecto
perdido.
- CE e EO: para lles propor actividades aos/ás que non van de vacacións.
- CO, EO, CE e EE: os diferentes xeitos de expresar a autorización e a
prohibición.



Sociocultura:
a) Aproximación ao mundo das vacacións e do lecer nos países francófonos.
b) Algúns proverbios referentes ás viaxes.
c) As rexións históricas e xeográficas europeas.
Literatura: Pierre Daninos.

PROCEDEMENTOS
 Localización dos elementos discursivos que amosan as informacións procuradas
nos folletos turísticos ou en textos publicitarios.
 Comprensión global e selectiva de textos orais e escritos para ser capaz de
expresar correctamente a opinión e a elección.
 Participación en intercambios orais e escritos para comparar as actividades de
lecer e os hábitos das persoas que están de vacacións.
 Organización das partes do discurso escrito epistolar oficial (marcar o/a
destinatario/a e o/a remitente, dirixirse ao/á destinatario/a, saudar, presentarse,
expor o problema, despedirse, asinar) utilizando as fórmulas de comezo e fin
dunha carta.
 Comparanza de textos escritos para identificar o ton das cartas.
 Interacción, utilizando estratexias de compensación para que a comunicación
non se deteña (xestos, anáforas, facer preguntas, perífrases…).
 Reflexión sobre as linguas: comparanza da entoación para prohibir e para
permitir en francés e nas linguas do alumnado.
 Inferencia e dedución segundo o ton e a intención do tipo de texto que se le ou
que se escoita.

UNITÉ 4

À CHACUN SON LOOK !

TEMA





A moda: os diferentes estilos.
A roupa: elixir, probar e mercar os accesorios e a roupa.
Os desfiles de moda: opinión.
Seguir ou non seguir a moda.

OBXECTIVOS








Describir os estilos e as roupas.
Dicir onde se merca e as cousas que a un lle gusta mercar.
Desenvolverse nunha gran superficie: que dicir para pedir, probar e mercar.
Falar da moda, dos estilos, comparar os artigos, expresar a opinión e as
preferencias.
Ler e comprender as informacións das etiquetas.
Saber expresarse cando non se está satisfeito/a cunha compra: expor o problema e
pedir o cambio do obxecto ou a devolución dos cartos.
Expresar a opinión sobre as modas e a xente nova que as seguen: identificar estilos
e modos de vida.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: a roupa, os estilos, a moda, as tendas e os grandes almacéns.
Mercar por correspondencia, por catálogo, pola internet.
 Gramática: a liaison.
- Os adxectivos demostrativos.
- Os pronomes demostrativos.
- A comparanza.
- Repaso da concordancia dos tempos compostos verbais.
 Discurso: a expresión dos gustos, da preferencia, da elección e da
comparanza.
- Os falsos amigos. O franglais.
- CO e EO: describir a roupa e as súas características: falar de talles, números,
cores…
- Dialogar sobre os gustos, os estilos ou a forma de vestir.
- CE, EE, CO e EO: textos orais e escritos do tipo enumerativo, descritivo e de
opinión sobre:
 os consellos para coidar a roupa: entender a información das etiquetas.
 desenvolverse nas tendas (elixir, probar, pagar, pedir para intercambiar un
obxecto ou para que nos devolvan os cartos).
 expresar a opinión sobre os movementos de moda, os prezos, os desfiles e
os estilos.
 Sociocultura: aproximación ao mundo da moda para a xente nova e ao da
moda dos grandes modistos franceses. O franglais e os falsos amigos na fala
xuvenil. Literatura: Albert Cohen e Antoine de Saint-Exupéry.
PROCEDEMENTOS
 En documentos orais e escritos: localización dos elementos discursivos que
amosan o rexistro que se debe utilizar para se dirixir á persoa coa que se quere
falar.
 Expresión oral: facer preguntas sobre un plano dun grande almacén para
solicitar información sobre as seccións, os espazos, as tendas, os horarios, os
modos de pagamento…
 Comprensión selectiva de textos escritos descritivos que presentan grupos de
mozos e mozas vestíndose de forma diferente para a identificación e
comparanza dos estilos, a música e os movementos de moda aos que
pertencen.
 Realización de esquemas para revisar e organizar a preparación das actividades
que conducen á posta en marcha do proxecto.
 Clasificación das palabras novas e das expresións do vocabulario en categorías
e campos de interese para podelas utilizar máis doadamente nas conversas.
 Toma de notas para poder expor oralmente unha reclamación de devolución dos
cartos ou de cambio dunha compra.
 Comprensión escrita de textos e produción de mensaxes orais axeitadas para
opinar, comparar, xustificar a elección, amosar o acordo, a preferencia, o
desacordo, aconsellar, solicitar e tomar decisións.
 Comparanza dos aspectos socioculturais que afectan o mundo dos movementos
de moda da xente nova nos diferentes países.
 Reflexión sobre as linguas: os anglicismos e os falsos amigos nos países nos
que se falan idiomas diferentes ao francés.

UNITÉ 5

TEMPS LIBRE

TEMA





Saír pola cidade.
Ir fóra: a Canadá.
As distraccións: ¿onde, cando, como, por que?
Pasatempos diferentes.

OBXECTIVOS








Falar das distraccións e das actividades preferidas.
Dicir o que se pensa sobre unha actividade.
Ler e comprender informacións sobre as distraccións.
Describir o que hai para a xente nova no noso país e o que falta.
Proporlle a alguén facer unha actividade.
Redactar unha invitación de estadía para un amigo ou unha amiga contándolle o
programa que se vai desenvolver.
Aceptar ou rexeitar unha invitación.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: sobre as distraccións, as pequenas viaxes, as actividades para o
tempo libre, as saídas na cidade ou no campo…
 Gramática: algúns prefixos e sufixos. O emprego de lui/leur. Cando e como
utilizar o imperfecto. Os verbos que van acompañados da preposición à. O
obxecto directo e o obxecto indirecto.
 Pronuncia: as terminacións do imperfecto e do pasado composto.
 Discurso: expresar a opinión sobre as distraccións que se prefiren e xustificala.
- CO e EO: dicir o por que da elección dunha distracción. Facer propostas para
o tempo libre. Aceptar, rexeitar ou escusarse. Expresar unha necesidade ou
un desexo.
- CE e EE: localización das palabras chave nos artigos xornalísticos e das
revistas.
- CE, EE, CO e EE: sobre textos de pequenos anuncios de distraccións, elixir
un e organizar unha saída.
- CO e EE: traballo sobre situacións dos textos con “lagoas de información”.
 Sociocultura: aproximación ao mundo das distraccións da xente nova
francófona. O diñeiro para gastos miúdos e a maneira de gastar os cartos:
comparanza cos gastos máis frecuentes da xente nova.
PROCEDEMENTOS
 Asociación distracción/instrumento que se vai utilizar/lugar para practicala.
 Nunha páxina de anuncios e publicidade, elixir unha distracción e xustificalo:
descubrimento intuitivo do sentido das palabras descoñecidas. Comprensión
selectiva dos datos dun texto e extracción dos datos máis interesantes
(enderezo, horario, contacto, prezo…).








Toma de contacto con amigos/as para lles propor unha saída pola cidade ou
polo campo: organización das ideas. Facer preguntas e respondelas. Tomar
notas.
Reconstrución de diálogos orais e escritos co fin de mellorar a expresión.
Emprego das fórmulas de cortesía orais e escritas para saudar e para se
despedir.
Comprensión global de textos: localización de palabras descoñecidas,
reconstrución de situacións, deducir ou inferir os motivos posibles dos
protagonistas, redacción das conclusións.
Comparanza dos aspectos socioculturais referentes ao emprego do diñeiro para
gastos miúdos da xente nova dos diferentes países.
Reflexión sobre as linguas: os prefixos e os sufixos: a creación de palabras.

UNITÉ 6

VIVRE LE SPORT !

TEMA






¿Onde e cando practicar un deporte?
Un deporte a medida.
Reaccionar en caso dunha urxencia.
A xornada dunha moza campioa.
O deporte na escola.

OBXECTIVOS







Dicir os deportes que se practican ou se seguen.
Describir e contar un accidente deportivo.
Comprender os/as demais e saber como actuar e falar en caso dunha urxencia.
Informarse nun club deportivo.
Entender, falar e escribir sobre informacións extraídas de taboleiros e de gráficos.
Debater as vantaxes e desvantaxes da educación física.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: sobre os deportes, a educación física, os instrumentos e a roupa
deportiva, o deporte escolar, os riscos de determinados deportes. As
abreviaturas nos deportes.
 Gramática: o comparativo e o superlativo. Os adverbios: categorías e
formación. Os pronomes tónicos.
 Pronuncia: u e ou.
 Discurso:
- CO, EO, CE e EE: a partir de textos dialogados, amosar o acordo ou o
desacordo. Dar o punto de vista e contar a propia experiencia.

-




CE, CO: comprensión selectiva de textos de xornais deportivos ou de
documentos (publicidade, anuncios, informacións...) que teñen relación con
actividades deportivas.
- EE: escribir sobre os deportes que nos gustan (ou que nos gusta seguir)
xustificando o noso interese.
- EE e CE: interpretación de gráficos e de marcadores de contido deportivo
para extraer conclusións deles e describírllelas aos/ás compañeiros/as.
Interculturalidade: aproximación ao mundo dos deportes preferidos polos/as
franceses/as. A importancia da educación física na escola.
Literatura: Jacques Prévert e Émile Zola.

PROCEDEMENTOS
 Descubrimento das regras de emprego dos pronomes tónicos.
 Descubrimento guiado do sentido das abreviaturas deportivas.
 Toma de notas durante a escoita de textos.
 Dedución e análise das regras de formación dos adverbios.
 Organización das ideas para construír textos argumentativos mediante
expressions utiles.
 Discriminación oral dos sons u e ou e identificación destes sons nos contextos
escritos.
 Comprensión global de textos orais e escritos mediante coñecementos previos,
hipóteses e novos coñecementos.
 Comparanza dos aspectos socioculturais referentes ao mundo dos deportes
preferidos da xente nova no mundo francófono.
 Comparanza dos contidos da materia de educación física nas escolas dos
diferentes países.
 Descubrimento da coherencia dun texto poético: deducir a orde dos versos nun
poema e atoparlle un sentido ao seu título.
 Comparanza dos/as escritores/as francófonos/as cos/coas dos países do
alumnado para descubrir os/as que se corresponden en época e xénero literario.

UNITÉ 7

AUTOUR DE NOUS

TEMA





Entender as direccións.
¿Como é na vosa terra?
O clima. O tempo que vai.
Ecoloxía.

OBXECTIVOS






Desenvolverse oralmente para pedir e indicar direccións.
Describir a cidade (o país, o lugar...) na que vivimos.
Falar do tempo que vai. Facer preguntas.
Ler e comprender as informacións meteorolóxicas.
Debater sobre os problemas ambientais e as súas solucións.




Preparar unha campaña para a ecoloxía.
Redactar textos e adestrarse falando.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: sobre as cidades e os lugares das cidades. Os países, as rexións
e o campo. O clima, o tempo e a meteoroloxía. Os termos que fan referencia á
ecoloxía: contaminación, protección do medio natural, produtos “verdes”,
reciclaxe dos residuos…
 Gramática: o imperativo. O infinitivo pasado. En + participio presente. O
subxuntivo (en frases que expresan ordes).
 Pronuncia: -ille, -ail, -aille, -eil, -eille.
 Discurso:
- CE e EE: os elementos discursivos para aconsellar e dar ordes. As
expresións para describir o lugar no que se vive.
- CO e EO: a expresión da obriga.
- CO, EO e CE: situarse sobre un plano para desenvolverse nunha cidade
descoñecida facendo preguntas para atopar un enderezo ou indicárllelo a
outros/as.
 Sociocultura: entender e falar por teléfono para marcar os códigos
internacionais e pedir información sobre o tempo en determinados países
francófonos. Francofonía: os lugares e a xente: describilos e recoñecelos.
 Literatura: Jean Giono. Aproximación ao mundo da poesía en francés.
PROCEDEMENTOS
 Asociación imaxes-frases (sinais de circulación na cidade).
 Identificación sobre un plano dos lugares nomeados (oralmente) e do camiño
para chegar a eles.
 Descrición correcta, coherente e detallada do lugar no que se vive.
 Interpretación dos símbolos e das lendas que falan do tempo, do clima e da
meteoroloxía nos xornais, nos boletíns meteorolóxicos e na información
televisiva.
 Comprensión selectiva de textos escritos e orais que amosan os campos léxicos da
ecoloxía.
 Expresión oral e escrita mediante expressions-clés para favorecer a
coherencia.
 Interiorización das regras gramaticais referentes ao imperativo e o emprego do
subxuntivo.
 Reflexión sobre a lingua: comparanza do funcionamento da lingua materna e a
lingua francesa tocante á forma de facer preguntas e respondelas.
 Reflexión sobre o funcionamento das regras para o emprego do infinitivo e do
participio presente.
 Utilización consciente de estratexias de compensación para se facer entender
cando se pregunta un enderezo.

UNITÉ 8

VERS DEMAIN

TEMA






O sistema escolar francés.
¿Que materias te atraen?
Orientación: como elixir.
¿Es optimista ou pesimista cara ao futuro?
Onte, hoxe e mañá.

OBXECTIVOS






Falar dos estudos e dos exames que se van ter.
Dicir que materias te atraen e por que.
Explicar os soños que se teñen e as inquedanzas cara ao futuro.
Organizar as ideas.
Adestrarse nas estratexias de expresión escrita para conseguir facer as exposicións e as
redaccións.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Vocabulario: sobre os itinerarios formativos, o sistema escolar francés e as
súas especialidades. A orientación, os oficios, o traballo do futuro, o mundo do
futuro e os perigos ecolóxicos deste mundo.
 Gramática: revisión xeral dos tempos verbais: o presente, o pasado e o futuro.
Revisión do subxuntivo. Revisión dos adverbios. O emprego da palabra plus.
 Pronuncia: o s ao final da palabra plus.
 Discurso:
- CE, EO e CO: a partir dun esquema, presentar o sistema escolar francés e
comparalo co do noso país.
- CO, EO: expresión da preferencia e a elección falando dos oficios. Entender
e facerse entender nun centro de información e orientación para a xente
nova. Enumeración dos perigos que ameazan o planeta no século XXI.
- CE: as siglas referentes ao mundo escolar, os oficios e a orientación.
- CE e EE: textos para expresar os soños e os desexos para o futuro.
 Sociocultura: a orientación para a xente nova no mundo francófono. Itinerarios
de formación. O primeiro traballo. Comparanza con outros países.
 Literatura: Jean Jacques Rousseau. Revisión xeral de autores franceses de
diferentes épocas e xéneros literarios.
PROCEDEMENTOS
 Nun esquema do sistema educativo, recoñecer o itinerario que mellor se adapta
aos desexos de cada un/unha.
 Comprensión selectiva dos datos dos textos que formulan hipóteses sobre o
futuro.
 Análise das informacións resultantes de sondaxes para extraer e redactar
conclusións.
 Organización das actividades referentes aos autores literarios e os títulos das
súas obras: atopar a orde alfabética, a época e clasificalas por xénero literario.
 Realización de exposicións e redaccións reflexionando sobre os pasos que hai
que dar para organizar as ideas.
 Reflexión:
1. Sobre as diferentes partes dos textos descritivos-expositivos: título, subtítulo,
presentación, parágrafos, conclusións…



2. Sobre as accións que hai que levar a cabo para organizar as ideas antes de
escribir: toma de notas antes de redactar. Realización de borradores para atopar
as frases precisas. Elección do punto de vista e das ideas nas que hai que
afondar. Os argumentos e os contra-argumentos e a orde de presentación das
ideas.
Comparanza de aspectos socioculturais referentes aos estudos, á orientación e
aos itinerarios de formación de cada país fronte á futura mobilidade dos/as
cidadáns/ás, estudantes e traballadores/as mozos/as europeos/as.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Comprender a idea principal e identificar detalles relevantes de mensaxes orais,
emitidas en situacións comunicativas cara a cara ou a través dos medios de
comunicación sobre temas coñecidos, actuais ou xerais, relacionados cos seus
estudos e intereses ou con aspectos socioculturais asociados á lingua
estranxeira, sempre que estean articulados con claridade, na lingua estándar e
que o desenvolvemento do discurso se facilite con marcadores explícitos.
2. Expresarse con fluidez e mais cunha pronuncia e cunha entoación axeitadas en
conversas improvisadas e en narracións, argumentacións, debates e exposicións
previamente preparados, empregando as estratexias de comunicación
necesarias e o tipo de discurso adecuado á situación.
3. Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos
procedentes de diversas fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas,
literatura e libros de divulgación, referidos á actualidade, á cultura ou
relacionados cos seus intereses ou cos seus estudos dos presente ou do futuro.
4. Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos coa corrección
formal, a cohesión, a coherencia e o rexistro axeitados, avaliando a importancia
de planificar e de revisar o texto.
5. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos,
estratéxicos e discursivos adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de
autoavaliación e de autocorrección que reforcen a autonomía na aprendizaxe.
6. Identificar, poñer exemplos e utilizar de maneira espontánea e autónoma as
estratexias de aprendizaxe adquiridas e todos os medios ao seu alcance,
incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para avaliar e
identificar as súas habilidades lingüísticas.
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou
audiovisual, aspectos xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais
relevantes dos países dos que se aprende a lingua, profundando no
coñecemento dende a óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que
o alumnado coñece.
Como accións avaliativas e como materiais de avaliación proponse::
 A avaliación formativa atópase no LIVRE DE L´ÉLÈVE cada dúas unidades
(Révisez ! e Révisez tout !) e nas follas fotocopiables na GUIDE PÉDAGOGIQUE.
 Autoavaliación e reflexión sobre a aprendizaxe (traballos de clase, CAHIER
D´EXERCICES, léxico, intervencións orais, autocorrección dos erros, control das
deficiencias nas producións escritas...).
 Avaliación global das catro destrezas lingüísticas (CO, CE, EO e EE) e das
subcompetencias de comunicación coa axuda de gravacións, documentos
auténticos, elaboración de proxectos e realización de actividades orais e escritas do
CAHIER D´EXERCICES.

TEMPORIZACIÓN

E

CRITERIOS

DE

CUALIFICACIÓN

/

RECUPERACIÓN
A materia divídese en oito unidades.e en xeral estarán repartidas ao longo do curso da
seguinte maneira:
- primeiro trimestre: unidades 1, 2 e 3
- segundo trimestre: 4, 5 e 6
- terceiro trimestre: unidades 7 e 8

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 profesor indicaralles os ejercicios 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.

