
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e sinxela de presentacións 
sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles, previamente traballados, e de 

programas de televisión tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, sempre que as 

imaxes porten gran parte da mensaxe.  

SLEB1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión e presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e predicibles articulados con lentitude e 

claridade (por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes portan gran parte da 

mensaxe.  

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as 

persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas previsibles 

breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas.  
B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e 

aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde 
as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o signi-ficado 

de palabras e expresións non coñecidas. 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos breves, en calquera 

soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións 
e os títulos constitúen grande parte da mensaxe.  

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade 

do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final), a partir de 

modelos ben estruturados e traballados previamente. 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por 

exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia información; se describe en termos sinxelos 

sucesos importantes e experiencias persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e 
se expresan opinións de xeito sinxelo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
* Non hai materia pendente en 4º ESO.  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Seguemento da entrega das tarefas realizadas polo alumnado e análise das 
mesmas. 

Instrumentos: 

As tarefas entregadas polo alumnado: 

 Actividades de comprensión escrita. 

 Actividades de expresión  escrita. 

 Actividades de comprensión oral. 

 Actividades de expresión oral. 

 Actividades gramaticais. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tendo en conta que a avaliación é continua,  a nota final de curso será a mesma ca da 
terceira avaliación e obterase da media das notas obtidas na primeira e na segunda 
avaliación. Ao resultado se lle poderá engadir ata 2 puntos partindo do seguemento das 
tarefas entregadas polo alumnado dende a declaración do estado de alarma. 
Para acadar eses 2 puntos na realización das tarefas, teranse en conta os seguintes 
factores: 
O número de tarefas entregadas e a súa  corrección. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Unha única proba escrita sobre as aprendizaxes realizadas durante os dous 
primeiros trimestres e revisadas e reforzadas no terceiro. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente* 

Criterios de avaliación: 

 

Criterios de cualificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:IES CHAN DO MONTE 
CURSO:4º ESO 
MATERIA:FRANCÉS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso, recuperación e nalgún caso de ampliación sempre 
que se  considere que o alumnado pode seguilas e, sobre todo, nas 
conexións por webex. 

Estas actividades están recollidas nun rexistro diario de actividades 
solicitado pola dirección do centro. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Cumprimentación de cadros e fichas. 

 Extracción de informacións específicas en textos orais e escritos. 

 Realización de actividades de verdadeiro o falso, de clasificación, de 
recheado de ocos, de terminación de frases, de relación. 

 Visionado de vídeos ou cortos para posteriormente traballar a 
comprensión. 

 Exercicios online. 

 Intercambios orais en webex. 

 Produción de mensaxes orais (gravadas) e escritas. 

Terase sempre en conta o acceso do alumnado á metodoloxía empregada 
según os datos ofrecidos polo centro.  

Materiais e recursos 

 Fichas elaboradas pola profesora. 

 Exercicios online de páxinas como le point du fle. 

 Vídeos eplicativos de youtube. 

 Vídeos con actividades de páxinas deseñadas para aprender francés como 
por exemplo TV5 Monde, flevideo... 

 Plataforma educativa edmodo 

 Correo electrónico. 

 Plataforma webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ademáis da publicación obrigatoria na páxina web do centro, informarase 
directamente ao alumnado por webex, na plataforma educativa edmodo e 
tamén por Abalar. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


