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A.I. DATOS PREVIOS
O Departamento de Francés do IES 12 de Outubro de Ourense ten unha soa
representante, a profesora dona Marisol Seoane Vieira actuando asimesmo
como Xefa do Departamento.
A oferta das materias Francés 2ª lingua estranxeira correspóndese cos seguintes
grupos para o presente curso académico.
1º ESO A francés 2ª LE con 26 alumnos
1º ESO B francés 2ª LE con 25 alumnos
2º ESO A francés 2ª LE con 23 alumnos
2º ESO B francés 2ª LE con 20 alumnos
3º ESO A francés 2ª LE con 24 alumnos
3º ESO B francés 2ª LE con 10 alumnos
4º ESO A francés 2ª LE con 10 alumnos
4º ESO B francés 2ª LE con 12 alumnos
NON HAI ALUMNOS DE BACHARELATO.
A.II. MARCO LEGAL
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Ley Orgánica
2/2006, de 3 de maio, de educación: LOMLOE.
A. II.1. RELACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ETAPA PARA ESO.
Obxectivos da educación secundaria obrigatoria
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas
alumnas as capacidades que lles permitan:
a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os
dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o
exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo
ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así coma
calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade
e nas súas relación coas demáis persoas, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacíficamente
os conflictos.
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica
no campo das tecnoloxías, especialmente os da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico coma un saber integrado, que se estrutura en
materias, así coma coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación,
o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender,
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes completos.
i)Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira
apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias
e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres
e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a
outras culturas do mundo.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste
dereito.
n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que
permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á
comunidade lusófona.
A. II.2. RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE E SIGLAS
CORRESPONDENTES
- Comunicación Lingüística (CCL)
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCCT).
- Competencia dixital (CD).
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Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A. II.3. DESENVOLVEMENTO CURRICULAR PRESCRIPTIVO.
Esta é a concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da
materia que forman parte dos perfís competenciais. Tanto os estándares, coma os
contidos e os criterios de avaliación, non son froito deste Departamento, senón que
entendemos, son os que a Administración educativa galega determina e que reflectimos a
continuación. Sinalamos a inclusión de cinco grandes bloques temáticos en lugar de catro,
que son os empregados noutras Comunidades Autónomas e na meirande parte das
progamacións proporcionadas polas distintas editorais e libros de texto.
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B. CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE.
O desenvolvemento das competenciasclave axuda a potenciar oscoñecementos,
as capacidades, actitudes adecuadas ao contexto, habilidades e destrezas que o
alumnado ha de alcanzar para a súa realización e desenvolvemento persoais, en
prol dunha ciudadanía activa que lle permita desenvolverse nunha sociedade
multicultural e multilingüística; e acceder así á inclusión social e ó emprego.
1. Competencia en comunicación lingüística.
Practicamente tódalas secuencias, actividades, rúbricas e complementos de cada
unidade contribúen ó desenvolvemento da competencia lingüística.
En particular, potenciando as seguintes habilidades:
-Escoitar
es
propios e léxico xa coñecido.

-Falar/Conversar
opinións
persoais.
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obxectivos comunicativos ou para expresar sentimentos ou estados de ánimo
particulares.
-Ler
e desenvolve estratexias de comprensión en textos informativos para
extraer os elementos esenciais.
preguntas de comprensión.
-Escribir
ns comunicativas para poder reproducilos
imitando a súa estrutura e formato.

dos.
-Código lingüístico

exemplos de emprego.
reproduce sons e aprender as súas correspondencias ortográficas.

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía.
A competencia matemática desenvólvese en varias unidades ó:

tablas
básica das operacións matemáticas e das figuras
geométricas dentro das secuencias inter ou pluridisciplinarias
As competencias en ciencia e tecnoloxía desenvólvense sobre todo nos apartados
interdisciplinarios de cada unidade onde se manexan:
cións relativas ás ciencias naturais (plantas, animais, corpo human,
nutrición, ecoloxía)
historia e de historiada arte (arquitectura, dimensións, debuxo, perspectiva, estudo
de cores e matices), de educación física, entre outras.
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Pero tamén van representadas nos temas cotiáns evocados continuamente nas
unidades, como as comidas ou os hábitos alimenticios, animais de compañía,
deportes, parques de atraccións, xardíns, museos e conxuntos de divulgación
científica.
3. Competencia dixital
• Emprega as tecnoloxías axeitadas, pero emprega diferentes recursos expresivos
ademáis das TICs.
• Saca proveito do emprego do dispositivo tecnolóxico escollido en cada momento.
• Produce en soporte multimedia.
• Comunícase efizcamente pola Internet e Analiza la información de forma crítica
mediante o traballo persoal autónomo e colaborativo.
• Coñece xeralmente o ámbito informático: Busca información, transmite, emprega
e comunica a información aplicando técnicas e estratexias específicas para
informarse, aprender e comunicarse. Domina e aplica en distintas situación e
contextos linguaxes específicas básicas: textual, dixital, icónico, visual, gráfico e
sonoro.
4. Aprender a aprender.
Trátase de favorecer a adquisición dunha responsabilidade maior na propria
aprendizaxe para deste xeito, os alumnos/as poidan “aprender a aprender” as
linguas e a transferir as capacidades a outras aprendizaxes. Téndese a un
conxunto de comportamentos e aptitudes xerais coma a capacidade de escoitar,
retentiva memorística, aptitude de inferir significados de elementos descoñecidos a
partir dunha significación global (de capital importancia), capacidade de
verbalización despois dun hábito adquirido de comportamento activo fronte á
lingua estranxeira.
escritos e ilustracións.
ilustracións apoiándose no léxico coñecido e nos nomes propios.

exemplos propostos.
lora o erro como elemento esencial da aprendizaxe. Acepta oss seus propios
erros e aprende dos dos demáis.

ión,
memoria, comprensión e expresión lingüística, motivación de logro, etc.

e contextos diversos.
na aprendizaxe.

estratexias e técnicas de estudo.
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anificar, organizar, producir e revisar un traballo escrito.
5. Competencias sociais e cívicas

artística ou empresarial dos países e territorios de fala francesa e, no caso de
escritores, poetas e cantantes, fragmentos das súas obras.
comunicación, tanto nas unidades como nas seccións dedicadas ós xogos de rol e
improvisacións diversas.
sponsables y creativas. Evita o plaxio.

-escrita.

textose orais, acompañados con exemplos escritose ilustracións concretas e
destinados a presentacións colectivas.
Desenvolve o proceso de socialización e o recoñecemento da nosa propria
identidade persoal e social.
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
ando.

actividades propostas.
comunicación grazas ás actividades propostas.

7. Conciencia e Expresións Culturáis
*Recoñecemento das diferencias culturáis dentro das propias autonomías e as do
idioma francés que se está aprendendo e sabeleas expresar a tracés das canles
que xa aparecen reflectidas nas demáis competencias.
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C. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO
1º E.S.O. FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA
- Comprender mensaxes orais sinxelas, referidas ás situacións máis habituais de
comunicación.
- Comprender mensaxes sinxelas escritas ou orais en francés relativas ás diversas
situacións habituais de comunicación.
- Utilizar o francés como lingua prioritaria de comunicación no desenvolvemento da
clase.
- Utilizar a lingua estranxeira de forma oral para satisfacer as necesidades máis
básicas de comunicación na aula, amosando interés por entender e por facerse
entender.
- Ler de forma comprensiva textos sinxelos, adecuados ás súas necesidades,
capacidades e intereses, para poder acadar información global.
- Producir mensaxes escritas sinxelas en francés, respetando as regras básicas do
código escrito.
- Manter unha actitude crítica e receptiva cara a nova lingua estranxeira.
- Amosar en todo momento respeto e tolerancia hacia os paises e falantes
francófonos e as súas respectivas culturas.
- Reflexionar sobre o sistema lingüístico e comparalo co das linguas maternas.
- Ser capaz de inferir contidos e procedementos, sen deixar de ser coscientes que
as distintas linguas teñen tamén funcionamentos distintos.
- Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas e culturas nas relacións
interpersoais.
- Aceptar os erros como parte fundamental no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
- Empregar o MECRL e o Porfolio constantemente, alomenos en canto a cadro
referencial.
2ºE.S.O. FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA
- Utilizar o francés como lingua prioritaria de comunicación no desenvolvemento da
clase.
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- Utilizar a lingua estranxeira de forma oral para satisfacer as necesidades máis
básicas de comunicación na aula, mostrando interese por entender e por facerse
entender.
- Ler de forma comprensiva textos sinxelos, adecuados ás súas necesidades,
capacidades e intereses, para poder acadar información global.
- Producir mensaxes escritas sinxelas en francés, respetando as regras básicas do
código escrito.
-Manter unha actitude crítica e receptiva cara á lingua estranxeira.
- Demostrar en todo momento respeto e tolerancia hacia os países falantes e
francófonos e as súas respectivas culturas.
- Reflexionar sobre o sistema lingüístico e compáralo co das linguas maternas
-Ser capaz de inferir contidos e procedementos, sen deixar de ser conscientes que
as distintas linguas teñen tamén funcionamentos distintos.
- Apreciar a riqueza que suponen as diversas linguas e culturas nas relación
interpersoais.
- Aceptar os erros como parte fundamental no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
-Empregar o MECRL e o Portfolio constantemente.
3º E.S.O. FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA
- Comprender mensaxes orais sinxelas, referidas ás situacións máis habituais de
comunicación.
- Comprender mensaxes sinxelas escritas ou orais en francés relativas ás diversas
situacións habituais de comunicación.
- Empregar o francés como lingua prioritaria de comunicación no desenvolvemento
da clase.
- Utilizar a lingua estranxeira de forma oral para satisfacer as necesidades máis
básicas de comunicación na aula, mostrando interés por entender e por facerse
entender.
- Ler de forma comprensiva textos sinxelos, adecuados ás súas necesidades,
capacidades e intereses, para poder acadar información global.
- Producir mensaxes escritas sinxelas en francés, respetando as regras básicas do
código escrito.
- Manter unha actitude crítica e receptiva cara a lingua estranxeira.
- Demostrar en todo momento respeto e tolerancia hacia os paises e falantes
francófonos e as súas respectivas culturas.
- Reflexionar sobre o sistema lingüístico e comparalo co das linguas maternas.
- Ser capaz de inferir contidos e procedementos, sen deixar de ser coscientes que
as distintas linguas teñen tamén funcionamentos distintos.
- Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas e culturas nas relacións
interpersoais.
- Aceptar os erros como parte fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe.
- Empregar o MECRL e o Portfolio constantemente.
4º E.S.O. FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA
- Comprender mensaxes orales sinxelas, referidas ás situacións máis habituales
de comunicación.
- Comprender mensaxes sinxelas escritas ou orais en francés relativas ás diversas
situacións habituais de comunicación.
- Utilizar o francés como lingua prioritaria de comunicación no desenvolvemento da
clase.
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- Utilizar a lingua estranxeira de forma oral para satisfacer as necesidades máis
básicas de comunicación na aula, amosando interese por entender e por facerse
entender.
- Ler de forma comprensiva textos sinxelos, adecuados ás súas necesidades,
capacidades e intereses, para poder acadar información global.
- Producir mensaxes escritas sinxelas en francés, respetando as regras básicas do
código escrito.
- Manter unha actitude crítica e receptiva cara á lingua estranxeira.
- Demostrar en todo momento respeto e tolerancia hacia os paises e falantes
francófonos e as súas respectivas culturas.
- Reflexionar sobre o sistema lingüístico e comparalo co das linguas maternas.
- Ser capaz de inferir contidos e procedementos , sen deixar de ser conscientes
que as distintas linguas teñen tamén funcionamentos distintos.
- Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas e culturas nas relacións
interpersoais.
- Aceptar os erros como parte fundamental no proceso de ensinanza- aprendizaxe.
- Empregar o MECRL e o Porfolio constantemente. das linguas maternas.

C.I. UNIDADES FORMATIVAS.
Non hai libro de texto en ningún curso, as Unidades Formativas son polo tanto de
deseño propio do Departamento de Francés
Ainda que a meriande parte dos estándares están presentes en todas as UF, só
van aparecer nunha delas, correspondendo co momento do curso académico en
que se avalíen coa máxima prioridade.
1º ESO FRANCÉS SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA
Haberá sete Unidades Formativas, a saber:

49

50

51

52

o consumo de
tabaco ou
sustancias
nocivas
3 Trimestre

Fous d´audiovisuel!

UF6

De fináis de
abril a mediados
de maio

-Recordar algún
momento vivido
de xeito
agradable e
contalo.
-Estratexias para
ter éxito nunha
entrevista de
traballo.
-Expresar
probabilidade e
a certeza.

Mon premier petit
boulot

UF7

De mediados de
maio a final de
curso

-Expresar os
proxectos de
futuro.
-Comprender un
CV e redactalo .
-Crear un
anuncio para
buscar un
emprego.
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E). CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
A metodoloxía que se empregará terá sempre en conta a atención á diversidade, e
que a aprendizaxe resulte significativa, para logralo fomentarase unha metodoloxía
activa onde se vexa favorecido todo tipo de actividades que enriquezan a
aprendizaxe progresiva.
Asimesmo, precísase dunha metodoloxía socializadora, para potenciar un clima de
atención mútua e que non se produza na aula discriminación algunha, polo que se
debe fomentar o traballo en equipo e desenvolver técnicas de dinámica de grupos.
Isto non estará rifado cunha metodoloxía que sexa á vez individualizada para dar
resposta ás necesidades educativas individuais. Non esquecemos que a
metodoloxía debe ser tamén globalizadora para favorecer en todo momento
tódalas capacidades do alumno, cognitivas motores, afectivas, de relación
interpersoal e inserción social. Por último, e tendo sempre en conta que a
aprendizaxe para ser efectiva debe ser significativa, partiremos da zona de
desenvolvemento próxima de cada alumno, é decir que teremos moi en conta os
coñecementos previos de cada alumno, para a partires de ahí, ir construíndo a
aprendizaxe. Para conseguilo a metodoloxía tamén ha de ser afectiva para que a
convivencia na aula debe ser agadable, de respeto mutuo, atendendo ós
problemas de autoestima e equilibrio persoal do alumno. Por todo o exposto aquí
arriba, o Departamento de Francés opta por unha aprendizaxe colaborativa e unha
disposición do espazo físico que a facilite.
Tamén se escolle entre todos os posibles, un enfoque accional do ensinoaprendizaxe dunha lingua estranxeira (approche actionnelle), pois consideramos
que vai máis alá do enfoque comunicativo, onde se abusaba das simulacións,
porque se trata de que o alumno sempre “faga algo”, e porque coma xa se ten
mencionado en repetidas ocasións, trataremos de seguir os dictados do Marco
Europeo Común de Referencia para as Linguas.
Por outra banda, tentarase na medida do posible, introducir a clase inversée,
alomenos de xeito experimental.
A disposición habitualmente será en fila por orde alfabética, por mor da Covid-19
pero favorécese a comunicación, a entreaxuda e a búsqueda constante de que o
traballo sexa realmente cooperativo.
F). MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Dicionarios: Non se esixen ao alumnado en ningún nivel, hai algúns no
Departamento, Sala de Porfesores e na Biblioteca, solicitaranse algúns máis.
Non hai ningún libro de texto de compra obrigada para os alumnos en ningún nivel
nin curso. Bótase man dos existentes no departamento e os materiais persoais da
profesora.
Vídeos. DVDs. Revistas e xornais franceses.
Gramáticas.
Libros de exercicios de vocabulario ou de gramática e de civilización francesa.
Libros de lecturas adaptadas: contos franceses populares para nenos (1º,2º e 3º
da ESO) e Le Petit Prince (4º da ESO).
Material de oficina e manualidades
Pizarras clásicas, blancas e dixitais. Aula Virtual nos casos mencionados no
Protocolo Covid-19.
Ordenadores, proxectores e canóns de proxección.
Proxector de acetatos e rotafolio.
Xogos de mesa, taboleiros, fichas e dados.
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G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN
DO ALUMNADO.
Nota importante sobre os procedementos:
Consideramos a avaliación de forma integradora e referida ao proceso de ensino e
aprendizaxe. Por outra parte, consideramos as dúas funcións que debe ter sempre
a avaliación pedagóxica: a función formativa que considera o proceso de ensino e
aprendizaxe na súa globalidade, e a función sumativa que comproba de xeito
puntual o grao de adquisición dos contidos traballados ao final dun período máis
ou menos longo de ensino e aprendizaxe, pero sempre dende unha perspectiva
formativa.
Baseámonos no aspecto motivador que ten o éxito, de aí que sempre se teñan en
conta os logros dos alumnos e se avalíe positivamente.
+ Ó principio do proceso de aprendizaxe: a avaliación inicial. Aínda que moitos dos
alumnos sexan principiantes na aprendizaxe do francés, non o son na súa lingua
materna nin noutra lingua estranxeira, polo tanto, teñen xa un grao diferente de
desenvolvemento lóxico-formal e unha bagaxe cultural dificilmente equiparable. Así
pois, convén comprobar cales son os coñecementos, as habilidades e as actitudes
que ten o alumno, aínda que sexa dun xeito relativo.
+ Ó longo do proceso de aprendizaxe: a avaliación continua. Convén controlar o
progreso das aprendizaxes dos alumnos para determinar os logros e as carencias,
identificar as causas das súas dificultades, e poñer en marcha as medidas de
apoio e axuda apropiadas. Todo isto faise mediante:
. A observación continua, tanto do traballo individual coma do traballo en equipo.
. A recollida de material elaborado en clase ou na casa.
. A auto-avaliación despois de realizar unha serie de actividades e expresada en
termos de capacidades. Utilizaranse sobre todo as rúbricas arriba mencionadas ou
outras e o PEL (versión papel ou e-PEL). Consideramos que a auto-avaliación
constitúe unha estratexia de control dirixida a que o alumno tome conciencia do
que aprendeu e do que lle queda por aprender.
. Despois dun período máis ou menos longo de aprendizaxe: avaliación sumativa
de carácter formativo. Convén sinalar aquí, que este periodo é o estableciso polo
centro educativo dende a primeria CCP e primeiro Claustro.
Realizaranse en todos os cursos e niveis, unha proba obxectiva por avaliación con
catro partes: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión
escrita.
As devanditas probas orais e escritas serán probas de acción baseadas na
interacción e contextualizadas que permitirán transferir o asimilado e practicado a
situacións novas. As probas tentarán reflectir o adquirido e realizado por cada
alumno e non as súas carencias nin deficiencias. O obxectivo primordial destas
probas, é familiarizar ó alumnado coas probas oficiais de certificación dos distintos
niveis do MCERL.
Por outra banda, empregaranse as seguintes grellas/rúbricas para a avaliación das
produccións orais e escritas.
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Nota importante sobre os instrumentos de avaliación :
O tipo de avaliación é continua e global.
As ferramentas que se han de empregar para a avaliación serán preferiblemente
as RÚBRICAS, estas serán deseñadas e utilizadas en cada unha das Unidades
Formativas que comporta a concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables.
Para o seu deseño fixarémonos sobre todo nestes aspectos, podendo
directamente empregar todas ou parte das rúbricas xa sinaladas máis arriba nesta
programción:
- A observación do traballo diario do alumno na clase. Ten especial importancia o
esforzo polo emprego sistematizado do francés na aula.
- A valoración cuantitativa e cualitativa das tarefas realizadas na clase e na casa,
comprobando a capacidade para a expresión e comprensión oral e escrita, a
claridade na exposición e a capacidade de análise e de síntese.
- O caderno do/a alumno/a e os seus apuntes persoais tamén serán un valioso
instrumento á hora de avaliar o desenvolvemento do proceso de aprendizaxe, e
poderán ser requeridos pola profesora en calquer momento.
- As probas orais e escritas (con ou sen preaviso), sen que estas supoñan unha
valoración definitiva cara a avaliación.
- Asistencia, puntualidade e atención en clase.
- A análise do esforzo desempeñado polo alumno, así como a puntualidade,
corrección e limpeza na entrega de traballos.
- O caderno de fichas e cualificacións da profesora.
- O caderno diario (carnet de textes) da profesora.
Nota importante: Este departamento non fará probas de recuperación nin reparto
de contidos por trimestre. En linguaxe coloquial “sempre entra todo”.
-No boletín das notas quedará reflectida a ponderación tradicional:
*de 0 a 4´9 Insuficiente
*5 Suficiente.
*6 Ben.
*7/8 Notable.
*9/10 Sobresaínte.
Criterios de cualificación :

Ó remate de cada unidade ou trimestre, segundo o criterio do profesorado que
imparta clase nos grupos correspondentes, e tendo en conta a marcha xeral do
grupo e as necesidades do alumnado, haberá un exame escrito (70%) e un exame
oral (30%).
A media destas probas obxectivas, comportará o 70% da nota da avaliación.
O seguimento do traballo do alumnado, comportará un 20% da nota da avaliación:
10% o control das tarefas da casa e da aula, e 10% o control do caderno.
A actitude ( motivación , actitude positiva, comportamento, interese…) do
alumnado, comportará un 10% da nota da avaliación.
Se algún@ alumn@ faltase a algún exame, só se lle repetirá coa debida
xustificación , e non sendo necesario que sexa igual ó do grupo-clase.
O alumn@ que copie ou faga trampas no exame, terá automáticamente a
avaliación suspensa.
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Recuperación dunha avaliación:
Non hai, ó tratarse dunha materia de avaliación continua.
O alumnado que suspenda una avaliación poderá recuperala ó aprobar o/as
seguintes, agás a 3ª.
Non hai probas extraordinarias de setembro, polo que o alumnado que suspenda a
3ª avaliación terá que recuperar a materia na avaliación extraordinaria de xuño, o
día 23.
As datas das avaliacións propostas son:
- Inicial: 5 de outubro
- 1ª avaliación: 9 decembro
- 2ª avaliación: 17 marzo
- 3º avaliación: 6 xuño
- Extraordinaria: 23 xuño
Recuperación da materia pendente:
Para a avaliación da materia pendente, contarase con tarefas específicas
deseñadas polo Departamento para tal fin.e similares ás que se traballan no curso
correspondente.
A entrega destas tarefas será trimestral.
Asimesmo, o alumnado terá dereito á realización de alomenos un exame sobre a
materia que teña pendente ( nas datas propostas polo centro, que normalmente
son no mes de maio)
O alumnado que obteña una calificación positiva da materia na primeira e segunda
avaliación nun curso, obterá a recuperación da mesma materia pendente do curso
anterior (sendo a materia da que estamos a falar de contidos progresivos), neste
caso, @ alumn@ quedará exonerad@ de face-lo exame final, sendo
imprescindible que tivera presentado os traballos de cada avaliación.
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A grella de avaliación, será a que se detalla a continuación no caderno-ficheiro
da profesora:
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H). INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE
Evidentemente para o departamento os resultados acadados polo alumnado cada
trimestre e na avalaiación final serán decisivos para poder arroxar unha valoración
o máis obxectiva posible sobre o proceso de ensino-aprendizaxe.
Pero ademáis, podemos empregar outras ferramentas tales que estadillos,
enquisas e parrillas de avaliación numéricas ou non sobre numerosos aspectos da
clase.
Desenvolveremos a avaliación do ensino e os seus compoñentes conforme a
estratexias que nos permitan obter información significativa e continua para
formular xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora de calidade do ensino.
Co obxectivo de garantir a obxectividade da avaliación, seleccionaremos
procedimientos, técnicas e instrumentosde acordo aos seguintes requisitos:
- Variedade, de modo que permitan contrastar datos de avaliación obtidos a través
de distintos instrumentos.
- Concreción sobre o que se pretende, sen introducir variables que distorsionen os
datos que se obteñan coa súa aplicación.
- Flexibilidade e versatilidade, serán aplicables en distintos contextos e situacións.
- Participación, o consenso en todos estes aspectos básicos marcará a
estratexiagia avaliadora do equipo docente.
Empregaremos preferentemente para iso as seguientes técnicas:
-Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise
de contido da programación didáctica).
-Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas,
motivacións etc. dos alumnos e das súas familias. O seu emprego adecuado esixe
sistematización: definición dos seus obxectivos, a delimitación da información que
se pensa obter e o rexistro dos datos esenciais que se obtiveron.
-Cuestionarios: complementan a información obtida a través da observación
sistemática e entrevistas periódicas. Resulta de utilidade a avaliación que realizan
os alumnos sobre algúns elementos da programación: que iniciativas
metodolóxicas foron máis da súa agrado, con que fórmula de avaliación senten
máis cómodos, etc.
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I). ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.
Os alumnos pendentes que non cursen Francés, serán avaliados pola Xefa do
Departamento. Realizarán as probas que determine a Xefatura de Estudios no
segundo e/ou terceiro trimestre.
No caso de non superala(s), poderán presentarse de novo a unha proba similar
que se realizará convocatoria extraordinaria de setembro.
Os contidos desta proba corresponderanse cos coñecementos e aprendizaxes
básicos na ESO e en Bacharelato (si fose o caso)
Ademáis os alumnos con francés pendente que non teñan francés deberán
entregar as fichas que teñen que realizar en cada trimestre nas seguintes datas:
1º trimestre: 2 de decembro.
2º trimestre: 20 de febreiro.
3º trimestre: 20 de abril.
Os alumnos pendentes que seguen cursando Francés serán avaliados ó longo do
curso pola profesora. Como norma xeral, se logran superar as dúas primeiras
avaliacións, e ademáis realizan unhas fichas ó longo do curso aprobarán a materia
pendente. Se non aprobasen as dúas primeiras avaliacións do curso actual, tal
como se expón ó inicio deste epígafe, irían ó exame final para pendentes que terá
lugar no mes de maio e cuxas datas son impostas dende a Xefatura de Estudos.
j). DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS
SEUS RESULTADOS.
Durante as primeiras semanas de clase comprobarase o nivel do alumnado
mediante realización de actividades escritas e sobre todo orais, exercicios de
clase, eventualmente probas, que recollan aspectos relacionados con cada
competencia básica especialmente as fortemente vinculadas a área de Francés.
Atendendo aos resultados obtidos na avaliación inicial realizaranse as adaptacións
curriculares globais en relación ao grupo no seu conxunto e as adaptación
individuais necesarias que se poideran producir. Estas adaptacións realizaranse na
programación de aula de cada profesor.
A avaliación inicial non ten cualificación no boletín de notas polo tanto non fai
media co resto das cualificacións do curso. Considerámola un instrumento para
que a profesora coñeza o punto de partida de cada alumno e para que os alumnos
se decaten sobre todo das súas potencialidades, pero tamén das súas carencias.

k). MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Todos sabemos que un grupo de alumnos non é un conxunto homoxéneo no que
todos os alumnos aprenden da mesma maneira nin no mesmo tempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaxe, e distintos alumnos ós que o profesor debe
procurar atender para evitar na medida do posible, que os alumnos con dificultades
abandonen a materia ó non sentirse capaces de progresar, e aqueles alumnos que
por circunstancias determinadas teñan un nivel máis avanzado teñan a sensación
de estar a perder o tempo.
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Por este motivo é convinte coñecer dende o principio do curso a situación dos
alumnos con respecto á materia; para iso levarase a cabo unha avaliación inicial
que permitirá á profesora detectar as primeiras dificultades para algúns alumnos, e
organizar o desenvolvemento da materia en función dos resultados obtidos;
avaliación, que por outra banda faise absolutamente necesaria e perceptiva no
caso da ESO.
Ao longo do curso e como medidas de atención á diversidade levaranse a cabo:
- Adaptacións da programación, se fose necesario (reducir ou ampliar os obxetivos
previstos, modificar a secuenciación prevista para facilitar a aprendizaxe, etc).
- Elaborar distintos procedementos para aqueles alumnos que teñan dificultades,
simplificando no posible as tarefas, ou aumentar a complexidade dos mesmos para
os alumnos que teñan maior nivel.
- Organizar o desenvolvemento dos contidos procurando atender con
explicaciones máis sinxelas ou detalladas ós alumnos menos avanzados, ben
entre profesora/alumno, ben entre alumnos, mentres os demáis realizan tarefas de
perfeccionamento.
- Adaptar as probas ó nivel dos distintos alumnos, establecer un núcleo común e
outras actividades de niveis diferentes para ser realizadas por uns ou outros
(segundo a complexidade).
- Crear un clima de colaboración, fomentando o traballo en grupo en todo
momento, o que favorece que os alumnos de maior nivel poidan axudar a aqueles
alumnos con dificultades, e de respecto cara ós compañeiros que aprenden máis
lentamente.
- Colaborar co Departamento de Orientación naqueles aspectos nos que fose
necesario para conseguir subsanar dificultades puntuais ou persistentes en
alumnos concretos.

L). CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE
TRABALLARÁN NO CURSO
1.A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación
cívica e constitucional
2. A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con
discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou
xenofobia, incluído moi probablemente o tratamento do Holocausto xudeu como
feito histórico.
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que
supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual,
de transxénero, intersexual e pansexual.
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3. Actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o
traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
4. Se é posible abordarase a seguridade viaria para a mellora da convivencia e a
prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as
coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de
peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten
as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o
autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os
accidentes de tráfico e as súas secuelas.
5. Comunicación audiovisual e TIC: o uso das tecnoloxías de a información e a
comunicación estará presente en todo momento, xa que a nosa metodoloxía
didáctica incorpora un emprego exhaustivo de tales recursos, dunha maneira moi
activa. O alumnado non só terá que facer uso das TIC para traballar determnados
contidos (a través de vídeos, simulacións, interactividades...) senón que poderá
empregalas para comunicar aos demais as súas aprendizaxes, mediante a
realización de presentacións (individuais e en grupo), a gravación de audios, etc.
6- Educación en valores: o traballo colaborativo, elemento importante do noso
enfoque metodolóxico permite fomentar o respeto aos demáis, practicar tolerancia,
a cooperación e a solidariedade, así como a igualdade de trato e de oportunidades
entre mulleres e homes.
7- Noutra orde de cousas, será igualmente importante a valoración crítica dos
hábitos sociais e o consumo, así como o fomento do coidado dos seres vivos e o
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.
M). ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR ESTE DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
É importante ter en conta, que este curso escolar pola situación que nos toca vivir
coa Covid-19, moitas das actividades non se poderán desenrolar con normalidade
(sobre todo ó que respecta á distancia de seguridade entre persoas, por razóns de
saúde, cando se trate de saídas do centro ou interacións entre o alumnado), pero
sí que se poden propor as seguintes:
- Gravación de obras de microteatro, vídeos, curtas e/ou formatos audivisuais tipo
lip-dub.
- Intercambio de correspondencia ordinaria e/ou electrónica con estudiantes
estranxeiros en francés, podendo ser francófonos ou non.
- Saídas ao teatro, sobre todo as obras en francés adaptado das compañías que
adoitan facelo para público escolar (está prevista una representación auspiciada
polo Concello de Ourense para mediados de febrero no Auditorio Municipal de
Ourense.
- Preténdese acudir tamén ao teatro no suposto de que haxa representacións de
obras de autores francófonos relevantes, ainda que sexan interpretadas en galego
ou castelán.
- Participación na MITEU, semana do teatro escolar e/ou certámenes dramáticos
noutras localidades.
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- Participación (pode ser xunto con outros departamento) nas actividades
programadas ó longo do curso polos museos e organismos de divulgación de
Galicia, do estado ou do estranxeiro.
- Invitación a persoas nativas francófonas que poidan facer de conferenciantes
sobre temática diversa.
- Panxoliñas en francés polo Nadal.
- Proxecto(s) E-twinning cun centro(s) estranxeiros(s).
- Os alumnos de francés asistirán, se as programacións dos organismos o
permiten, a alguna proxección por exemplo do cine clube Padre Feijóo de Ourense
ou a algunha proxección de cine francés na Escola Oficial de Idiomas.
Subsidariamente, poderíase organizar alguna actividade de vídeo clube dende o
propio centro ou en coordianción con outros institutos, en particular alguna
proxección comentada de películas dobradas ou en V.O. en DVD.
- Intentarase facer algunha xornada gastronómica de Francia e territorios
francófonos con o sin concurso de receitas, co gallo de Nadal, a Candelaria,
Entroido ou algún outro evento salientable. Se xurdira a posibilidade, realizaríanse
con outros centros educativos.
- Asistencia a actividades propostas pola Alianza Francesa (de Vigo, Santiago de
Compostela, A Coruña e Ourense). Saliéntanse as actividades de cine-clube e
clubes de lecturas, ós que nos gustaría levar puntualmente ós nosos alumnos.
Asimesmo hai alumnado que se presentará ás profas DELF (nivéis A1, B1 ou B2)
- Posto que non está previsto dispor dun auxiliar francófono, o departamento
argallará ou solicitará todas aquelas iniciativas que impliquen traer ó noso centro
profesores ou estudantes por un periodo o máis longo posible, tales que estancias
profesionais do MEFP ou convocatorias e iniciativas similares.
- Participación se fora posible no programa Erasmus + se se concede ou solicita
para este centro educativo para os niveis educativos impartidos neste
Departamento.
- Realizarase algunha visita na cidade de Ourense, ou no resto do estado a
algunha exposición que teña que ver coa materia.
- Elaboración de recetarios en soporte papel e/ou electrónico.
- Pic-nics francófonos con outros estudantes aproveitando visitas e saidas propias
ou doutros departamentos.
- Actividades lúdico-educativas en CD-Rom ou conectados á rede.
- Eventual intercambio de alumnos cun centro estranxeiro no caso de que se volva
abrir a convocatoria por parte da Consellería de Educación dos chamados
“intercambios Xunta”, apareza unha convocatoria de subvención similar, se
puidese levar a cabo no marco dun programa internacional, ou as familias asuman
o custo total.
- Posible incorporación a un proxecto Portfolio ou incluso Eufolio.
N). MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
Do mesmo xeito que se regula a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe, é
conveniente que se avalíe a presente programación, sobre todo porque se fixo sen
coñecer suficientemente ó alumnado nin a dinámica que se xerará en cada grupo,
porque quizáis sexa frouxa en certos aspectos ou demasiado ambiciosa noutros.
Para elo, proponse facelo ao final de cada trimestre académico, cun formulario
e/ou transcricción no libro de actas do Departamento, para reflexionar alomenos
sobre cinco aspectos:
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- O seguemento dos pendentes. Se se presentan ou non a recoller traballos, recibir
explicacións, ou se polo contrario amosan absoluta indiferencia.
- Medidas de atención á diversidade: número de casos atendidos,
desdobramentos, reforzos, exencións, apoios, etc.
- Opinión dos alumnos e nivel de credibilidade. A tal efecto pasaráselles un sinxelo
formulario sobre o seu percorrido durante o trimestre, o grao de asimilación,
comprensión, problemas atopados e expectativas futuras.
- Reflexión sobre o rendemento educativo á vista dos resultados e porcentaxes de
aprobados e suspensos do trimestre em cada curso; se os resultados foron os
agardados, mellores ou peores.
- Avaliación de todo o proceso de ensinanza aprendizaxe, onde a docente
considerará idóneas ou non entre outras, a metodoloxía, os criterios e
instrumentos de avaliación, así como os prantexamentos didácticos acordados no
momento de redacción da programación anual.
Se houbese aspectos que necesiten unha emmenda, corrección, supresión ou
ampliación por verse comprometido algún aspecto curricular, o Departamento
publicaría unha adenda para entregarllela á Xefatura de Estudios, e reflectaríase
igualmente no libro de actas.

Non obstante, e sen prexuízo do anterior, este Departamento empregará o seguinte
formulario para facilitar a autoavaliación docente e a da presente programación:
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*Avaliar do 1 ó 5 segundo o seu cumprimento.
Ñ) PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Ó CONTEXTO DA COVID-19.
No suposto de ensino non presencial, o centro educativo adoptará as medidas
establecidas no apartado 29 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-19.
O profesorado, preferentemente a través da Aula Virtual do centro, determinará as
tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes
básicas e a avaliación continua (isto supón ter material e contidos educativos na
Aula Virtual para poder continuar co curso en caso de ensino non presencial, ou se
hai algún alumno/a que estea confinado/a por estar en contacto con positivos en
Covid ou ser eles/as mesmos/as positivos).
No caso de confinamento, a direción para seguir as clases de Francés pola
plataforma Cisco Webex é a seguinte:
https://eduxunta.webex.com/meet/masevi
Para aqueles que teñan dificultades para traballar na Aula Virtual, propóñolles a
seguinde direción de correo: marisolseoanevieira@gmail.com. Aquí poderán enviar
os exercicios e actividades propostas, e serán informados en calquera momento
que se precise.

Ourense, a 30 de setembro de 2021.
Visto e prace, o Departamento de Francés.
Asdo: Marisol Seoane Vieira (Xefa de Departamento)
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